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หมวด 1 งำนเสำเข็ม
1001

เสำเข็มเจำะระบบเปี ยก
ก.

ข.

ความยาวเสาเข็มเจาะ
หากในแบบแปลนไม่ได้กาหนดความยาวของเสาเข็มไว้ ผูร้ บั จ้างต้องพิจารณากาหนดความยาวของเสาเข็มเจาะ
ตามรายงานผลการเจาะสารวจดิน โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับกาลังรับนา้ หนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็ม
เจาะ และการทรุดตัวของชัน้ ดิน ในอันทีจ่ ะไม่ทาให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้าง โดยการกาหนดความยาว
ของเสาเข็มเจาะให้กาหนดความลึกปลายเสาเข็ม (Pile Tip) จากระดับดินเดิมขณะทีท่ าการเจาะสารวจดิน
โดยให้แนบรายการคานวณการรับนา้ หนักของเสาเข็ม การเสริมเหล็กยืนและการเสริมเหล็กปลอก แล ้วแจ้งให้
วิศวกรผูอ้ อกแบบพิจารณาก่อนดาเนินการก่อสร้าง
ข้อกาหนดทัวไป
่
1. เสาเข็มเจาะจะต้องเป็ นระบบ Wet Process โดยมี Bentonite Slurry เป็ นตัวป้ องกันหลุมพังทลาย
2. ระดับความลึกปลายเสาเข็มเจาะ ขึ้นอยู่กบั ผลการทดสอบดิน
3. ระหว่างทีม่ กี ารเจาะดินขึ้นมา ให้เก็บบันทึกชนิดดินแต่ละชัน้ ตามความลึกทีเ่ ปลีย่ นแปลง เพือ่ ใช้
ตรวจสอบและเปรียบเทียบความสมา่ เสมอของชัน้ ดิน การวัดความลึกให้ใช้ลูกตุม้ ถ่วงเทปวัดระยะ =
L1 และจะต้อง Recirculate สารละลาย เพือ่ กาจัดตะกอนก้นหลุมให้สะอาด
4. เมือ่ รูเจาะได้รบั การตรวจสอบจนแน่ ใจแล ้ว ให้ใส่โครงเหล็กเสริมซึง่ ประกอบเป็ นโครงไว้แล ้ว ในกรณี
ทีโ่ ครงเหล็กเสริมมีความยาวมากกว่าทีจ่ ะใช้เครื่องจักรยกได้ ให้ต่อเหล็กได้โดยการเชื่อมต่อทีป่ าก
หลุม
5. เมือ่ วางเหล็กเสริมถูกต้องตามแบบและรายการ ก่อนทาการเทคอนกรีตจะต้องวัดความลึกอีกครัง้ หนึ่ง
= L2 ทัง้ นี้ค่า L2 จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ L1 ถ้า L2 น้อยกว่า L1 จะต้องดาเนินการ
Recirculate สารละลาย เพือ่ กาจัดตะกอนก้นหลุมให้สะอาด อีกครัง้ หนึ่ง แล ้วจึงให้ทาการเท
คอนกรีตได้
6. การเจาะเสาเข็มต้นถัดจากเสาเข็มทีไ่ ด้เทคอนกรีตเสร็จยังไม่ถงึ 24 ชม. นัน้ จะทาได้เมือ่ เสาเข็มทีจ่ ะ
เจาะนัน้ จะต้องห่างออกไปไม่นอ้ ยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็มโดยวัดจากศูนย์ถงึ
ศูนย์เสาเข็ม
7. ผูร้ บั จ้างจะต้องหามาตรการการป้ องกันการเสียหายอันอาจเกิดจากการทาเสาเข็มต่ออาคารและสิง่ ปลูก
สร้างทุกชนิด และจะต้องส่งมาตรการเหล่านัน้ พร้อมทัง้ ลาดับการเสาเข็ม มาให้ผูค้ วบคุมงานพิจารณา
ก่อน หากปรากฎว่าเกิดการเสียหายดังกล่าวขึ้น ผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบทัง้ สิ้น
8. ถ้าพบสิง่ กีดขวางในขณะทาเสาเข็มเจาะ เช่น ฐานรากเดิมหรือเสาเข็มเดิม ผูร้ บั จ้างต้องแจ้งให้วศิ วกร
ผูอ้ อกแบบทราบทันที และปรึกษาหาวิธแี ก้ไขปัญหา
9. ในกรณีทเ่ี จาะเสาเข็มได้ระดับแล้ว จะต้องเทคอนกรีตเสาเข็มต้นนัน้ ๆ ให้เสร็จสิ้นภายในวันนัน้ จะทิ้ง
ข้ามวันไม่ได้เป็ นอันขาด ยกเว้นในกรณีเดียว คือยังเจาะไม่ถงึ ระดับ และสามารถพิสูจน์ได้ว่ารูเจาะที่
เจาะค้างไว้ไม่เกิดการพังทลาย
10. ผูร้ บั จ้างจะต้องสารวจทาแนว กาหนดตาแหน่งเสาเข็ม และทาระดับเข็มทัง้ หมด และเมือ่ ได้รบั ความ
เห็นชอบจากวิศวกรทีป่ รึกษาแล ้ว จึงจะดาเนินการทาเสาเข็มได้
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ค.

11. เมือ่ งานเสาเข็มเจาะเสร็จแล ้ว ผูร้ บั จ้างต้องทา As-Built Drawing แสดงตาแหน่งจริงของเสาเข็ม
พร้อมทัง้ รายละเอียดอืน่ ทีจ่ าเป็ นส่งให้วศิ วกรทีป่ รึกษา
12. เสาเข็มชารุด เสาเข็มเจาะจะถือว่าชารุดเมือ่
- ท่อ Tremie Pipe หลุดออกจากคอนกรีตทีเ่ ทแล้วในหลุมเจาะ
- กาลังอัดของแท่งคอนกรีต ไม่ได้ตามทีก่ าหนด
- ความคลาดเคลือ่ นของเสาเข็มเจาะเกินกว่าทีก่ าหนด
- กาลังของแท่งคอนกรีตทีเ่ จาะเอาขึ้นมาจากเสาเข็มตา่ กว่าทีก่ าหนด และวิศวกรผูอ้ อกแบบ
เห็นว่าเป็ นอันตรายต่อโครงสร้าง
- ความยาวเสาเข็มเจาะไม่ได้ตามทีร่ ะบุ
- จากการพิสูจน์ได้ว่า เสาเข็มเจาะอยู่ในสภาพทีช่ ารุดอันเนื่องจากการเจาะ การเทคอนกรีต
หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่าทีร่ ะบุในแบบ หรือมีสง่ิ สกปรก เช่น ดินพังเข้ามาอยู่
ในเนื้อคอนกรีต หรือคอนกรีตมีการแยกแยะ ในกรณีขา้ งต้น ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพือ่ แก้ไขซ่อมแซม หรือทาใหม่ เพือ่ ให้ได้เสาเข็มทีส่ มบูรณ์ตามความ
ต้องการ
- การแก้ไข ซ่อมแซมเสาเข็มทีช่ ารุด ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอวิธกี ารแก้ไขซ่อมแซม มาให้วศิ วกร
ทีป่ รึกษา พิจารณาเห็นชอบเสียก่อนถึงจะดาเนินการได้
วิธกี ารทาเสาเข็มเจาะระบบ Wet Process โดยมี Bentonite Slurry เป็ นตัวป้ องกันหลุมพังทลาย
1. ให้ใส่ปลอกเหล็ก (Steel Casing) เพือ่ ป้ องกันดินส่วนบนพัง ยาวไม่นอ้ ยกว่า 14.00 ม. และปลาย
ปลอกเหล็กจะต้องลึกเลยชัน้ Soft Clay ในช่วงความยาวภายในปลอกเหล็กนี้ จะขุดโดยไม่เติม
Drilling Liquid ในหลุมก็ได้ เนื่องจากมีปลอกเหล็กป้ องกันดินพังติดตัง้ อยู่แล ้ว เมือ่ ขุดเลยระดับไต้
ปลอกเหล็กถ้ามีนา้ ไหลเข้ามาในปลอกจะต้องไล่ Liquid โดยใช้ Bentonite เพือ่ ทาหน้าทีต่ า้ นแรงดัน
ภายในหลุมทีจ่ ะทาให้เกิดการพังทลายได้
2. เมือ่ ทาการเจาะจนถึงระดับทีต่ อ้ งการแล ้ว ก่อนการติดตัง้ เหล็กเสริมจะต้องตรวจสอบความดิง่ และการ
พังทลายของหลุมเจาะ (drilling monitor test) ด้วยวิธหี รือเครื่องมือทีเ่ หมาะสม ทุกต้น หากทราบ
ว่ามีการพังทลายเกิดขึ้น จะต้องชักโครงเหล็กขึ้นมาทาการแก้ไขให้เรียบร้อย จึงลงโครงเหล็กเสริม ใหม่
3. เมือ่ วางโครงเหล็กเสริม และตรวจสอบก้นรูเจาะเรียบร้อยแล ้ว จึงทาการเทคอนกรีตได้ Bentonite
Slurry โดยใช้ท่อ Tremie Pipe ทีม่ ขี นาดพอเหมาะใส่ลงไปในหลุมเข็มเจาะจนเกือบถึงก้นหลุม โดย
ให้ปลายท่อห่างก้นหลุมเพียงเล็กหน่อย โดยมี Plug อยู่ในท่อ ลอยอยู่เหนือ Slurry วัสดุ Plug อาจ
ใช้ลูกบอลยาง โฟม หรือสารชนิดอืน่ ๆ ทีว่ ศิ วกรทีป่ รึกษาเห็นชอบแล ้ว Tremie Pipe จะต้องฝังอยู่ใน
คอนกรีตประมาณ 2.00 ม. ซึง่ อาจน้อยกว่าได้ตามสภาพความเหมาะสม แต่ในขณะตัดต่อ Tremie
Pipe ท่อต้องจมอยู่ในเนื้อคอนกรีตประมาณ 3.0-5.0 ม. ขณะเทคอนกรีตต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ปริมาณคอนกรีตทีเ่ ท นามาเทียบกับปริมาณตามแบบ ไว้ทกุ ระยะการเทในขณะเทคอนกรีตท่อ
Tremie Pipe จะหลุดจากคอนกรีตทีเ่ ทแล้วไม่ได้
4. ให้หล่อคอนกรีตหัวเสาเข็ม สูงกว่าระดับทีต่ อ้ งการประมาณ 1.20 – 1.50 ม.
5. เมือ่ เทคอนกรีตจนได้ระดับนึงแล้ว จึงทาการถอนปลอกขึ้นได้
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6. หากวิธกี ารเจาะหรือตรวจสอบใดๆ ทีม่ ไิ ด้กล่าวไวแล ้วก็ตาม หากระหว่างการทางานผูร้ บั จ้างเห็นว่า
ควรจะมีการเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมใดๆ เพือ่ ให้มคี ุณภาพดีข้นึ ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอวิศวกรที่
ปรึกษา เพือ่ ให้ความเห็นชอบก่อนทุกครัง้
7. Bentonite Slurry
- Bentonite ทีจ่ ะใช้ตอ้ งเสนอรายละเอียดต่างๆ ให้วศิ วกรผูท้ ป่ี รึกษาเป็ นผูพ้ จิ ารณาและ
อนุมตั กิ ่อนใช้
▪ PH ไม่ตา่ กว่า 7 ทดสอบโดยวิธกี าร Ph indicator peper strips
▪ Density อยู่ระหว่าง 1.05 – 1.2 ตัน / ลบ.ม. และปริมาณทีใ่ ช้ผสม 2-6% โดย
นา้ หนัก
▪ Viscosity อยู่ระหว่าง 30-90 Sec. (Marsh Cone test)
▪ Sand Content ไม่เกิน 6% ทดสอบโดย No.200 Seive H.S.Mesh
▪ ค่าเหล่านี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ ถ้าได้รบั ความเห็นชอบจากวิศวกรทีป่ รึกษา ในกรณี
ทีว่ ศิ วกรทีป่ รึกษา มีความเห็นว่า Bentonite Slurry นัน้ สกปรก หรือมี
คุณสมบัตติ ่างๆ ไม่เหมาะสมทีจ่ ะใช้งานต่อไปแล้ว วิศวกรทีป่ รึกษามีสทิ ธิ์ทจ่ี ะ
ห้ามใช้ Bentonite Slurry นัน้ ได้
▪ ผูร้ บั จ้างจะต้องทดสอบคุณสมบัตเิ หล่านี้ จาก Bentonite slurry ในหลุมจริง
ด้วย
▪ ระดับของ Bentonite slurry ในขณะเจาะจะต้องไม่ตา่ กว่า 2.00 ม. จากระดับ
ปากปลอกเหล็ก
ง.

ข้อกาหนดของคอนกรีต
หากในแบบไม่ได้กาหนดคุณสมบัตไิ ว้เป็ นอย่างอืน่
1. ให้ใช้อตั ราส่วนผสมของคอนกรีตทีม่ กี าลังอัดประลัย ทีอ่ ายุ 28 วัน ไม่นอ้ ยกว่า 280 กก./ตร.ซม.
(ทดสอบโดยแท่งลูกบาศก์ขนาด 15 x 15 x 15 ซม.) หรือไม่นอ้ ยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (ทดสอบโดย
แท่งทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม.)
2. ผูว้ ่าจ้างจะมีสทิ ธิ์ทจ่ี ะให้ใช้นา้ ยาผสมคอนกรีต เพือ่ หน่วงการแข็งตัวของคอนกรีต (Retarder) ได้ใน
กรณีจาเป็ น เพือ่ ควบคุมคุณภาพคอนกรีตไม่ให้เสือ่ มคุณภาพ ในขณะเทคอนกรีตทีใ่ ช้งานเสาเข็มเจาะ
ต้องมีเวลาการก่อตัว (Setting time) ไม่นอ้ ยกว่า 2 ชม. และต้องเหมาะสมกับระยะเวลาการเท
คอนกรีต
3. ผูร้ บั จ้างงานเสาเข็มเจาะ ต้องเสนอ Mixed Design ให้วศิ วกรทีป่ รึกษาพิจารณาอนุมตั กิ ารเสนอ
Mixed Design จะต้องส่งผลการทดสอบกาลังอัดมาด้วย อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบในเรื่อง
คุณภาพ คุณสมบัตขิ องคอนกรีตทีเ่ ทยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของผูร้ บั จ้าง
4. การเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีตของเสาเข็มแต่ละต้น เก็บตัวอย่างไม่นอ้ ยกว่า 3 ชุดๆ ละ 3 แท่ง และ
ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่าง การทดสอบ ผูร้ บั จ้างจะเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทัง้ หมด โดยการทดสอบให้ทา
การทดสอบที่ 7 วัน 14 วัน และ 28 วันในแต่ละชุดตัวอย่าง ทดสอบโดยหน่วยงานทีเ่ ชื่อถือได้ และ
ได้รบั การอนุมตั จิ ากผูค้ วบคุมงาน
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จ.

ฉ.

ช.

ข้อกาหนดสาหรับเหล็กเสริมเสาเข็มเจาะ
หากในแบบไม่ได้กาหนดคุณสมบัตไิ ว้เป็ นอย่างอืน่
1. เหล็กเสริมขนาดตัง้ แต่ 12 มม. ขึ้นไป ให้ใช้เหล็กข้ออ้อย SD40 ตามมาตรฐาน มอก. 24-2548 ส่วน
เหล็กเสริมขนาดตัง้ แต่ 9 มม. ลงมา ให้ใช้เหล็กกลม SR24 ตามมาตรฐาน มอก. 20-2543
2. การเสริมเหล็กในเสาเข็ม
- เหล็กยืนของเสาเข็มจะต้องฝังในฐานรากไม่นอ้ ยกว่า 0.80 ม.
- เหล็กยืนของเสาเข็มต้นทีใ่ ช้เป็ นเข็มสมอ (Anchorage Pile) ในการทดสอบการรับนา้ หนัก
ของเสาเข็ม ผูร้ บั จ้างจะต้องเสริมเหล็กรับแรงดึงอย่างเพียงพอ โดยจะต้องเสนอรายละเอียด
ต่อผูค้ วบคุมงานพิจารณาเห็นชอบก่อนการก่อสร้าง
- โครงเหล็กเสริมจะต้องประกอบเป็ นโครงให้แข็งแรง โดยมีเหล็กยึดไม่ให้โครงเหล็กบิดเบี้ยว
การวางโครงเหล็กลงในหลุมเจาะจะต้องอยู่ในแนวดิง่ และจะต้องให้มรี ะยะหุม้ (Covering)
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ซม.
ระเบียนเสาเข็มเจาะ
ในการทาเสาเข็มเจาะแต่ละต้น ให้จดั ทาระเบียนเสาเข็มเจาะส่งให้วศิ วกรทีป่ รึกษา ภายหลังจากทีไ่ ด้ทาการเท
คอนกรีตเสาเข็มเจาะแต่ละต้น ภายใน 48 ชม. และจะต้องบันทึกข้อมูลต่างๆดังต่อไปนี้
1. วัน เดือน ปี ทีท่ าการเจาะและเทคอนกรีตเสาเข็ม ให้ระบุช่วงเวลาทีท่ าการเจาะและเทคอนกรีต
2. หมายเลขกากับตาแหน่งเสาเข็มเจาะ
3. หมายเลขประจาตัวเครื่องเจาะ
4. ระดับดินเดิมก่อนเริ่มทาการเจาะ
5. ระดับปลายเสาเข็ม
6. ระดับหัวเสาเข็ม
7. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และความยาวเสาเข็มเจาะ
8. แสดงระดับนา้ ใต้ดนิ และรายละเอียดของชัน้ ดิน
9. ความคลาดเคลือ่ นทีร่ ะดับเสาหัวเข็มจากตาแหน่งทีถ่ กู ต้อง
10. รายละเอียดอุปสรรค และความล่าช้าตลอดจนปรากฏการณ์ใดๆ ทีผ่ ดิ ปกติระหว่างทางาน
11. รายละเอียดปริมาณคอนกรีตทุกระยะการเท เทียบกับปริมาณตามแบบ
12. รายละเอียดเหล็กเสริมเสาเข็มเจาะ
13. ลักษณะอากาศ
14. ข้อมูลอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็ น หรือทีว่ ศิ วกรทีป่ รึกษากาหนด
การตรวจความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
1. ผูร้ บั จ้างจะต้องทาการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะทุกต้น โดยวิธี Pile Integrity Test หรือ
วิธอี น่ื ทีว่ ศิ วกรกาหนดให้ การทดสอบและการวิเคราะห์ผลการทดสอบว่าเสาเข็มอยู่ในสภาพสมบูรณ์
หรือไม่ จะต้องกระทาโดยผูช้ านาญการเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยบุคคลที่ 3 ทีเ่ ชื่อถือได้
2. ให้ทาการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะต้นทีน่ ามาใช้เป็ นเสาเข็มสมอซา้ อีกครัง้
หลังจาก
ทดสอบนา้ หนักบรรทุกของเสาเข็มเจาะเสร็จแล ้ว เพือ่ ตรวจสอบว่าเสาเข็มเจาะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์
หรือไม่
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3. การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะจะต้องทาโดยบริษทั หรือห้างฯ ที่มคี วามชานาญการในเรื่อง
นี้โดยเฉพาะ บุคคลที่ 3 ทีเ่ ชื่อถือได้ และต้องลงนามรับรองและสรุปผลในรายงานโดยวิศวกร
4. หากผลการทดสอบพบว่าเสาเข็มต้นใดมีขอ้ บกพร่อง เช่น มีชนั้ ทรายคัน่ ส่วนหนึ่งส่วนใดเป็ นโพรง
เป็ นรอยร้าว คอนกรีตมีกาลังตา่ เสาเข็มมีความยาวน้อยกว่ากาหนด หรือบางส่วนเป็ นคอคอด เป็ นต้น
ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอวิธกี ารแก้ไข เช่น เสริมเสาเข็มเจาะ ขยายฐานราก เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพือ่ มิให้
โครงสร้างเสียความมันคงแข็
่
งแรง ผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการนี้ทงั้ สิ้น
ซ.
การแก้ไขซ่อมแซมเสาเข็มชารุด
วิธกี ารแก้ไข หรือซ่อมแซมเสาเข็มทีช่ ารุด ให้ผรุ ้ บั จ้างซึง่ รับผิดชอบต่อความเสียหายของเสาเข็มเจาะ
เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายต่างๆ ทัง้ หมด โดยผูร้ บั จ้างเสนอวิธกี ารแก้ไข ซ่อมแซม มาให้วศิ วกรผูอ้ อกแบบเป็ นผู ้
พิจารณาอนุมตั ิ
ฌ. ความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมรับ
1. ความคลาดเคลือ่ นของเสาเข็มในแนวดิง่ : 1 : 50
2. ความคลาดเคลือ่ นจากมุมตามกาหนดของ Batter Pile : 1 : 25
3. ระดับตัดของหัวเสาเข็ม : คลาดเคลือ่ นจากระดับตามกาหนดไม่มากกว่า 100 มม.
4. ระยะผิดศูนย์ตอ้ งไม่เกินค่าดังนี้
- 100 มม. สาหรับเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1.00 ม.
- 0.1 x เส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็ม สาหรับเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 1.00 - 1.50 ม.
- 150 มม. สาหรับเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1.50 ม.
5. หากเสาเข็มต้นใดออกนอกศูนย์และแนวดิง่ เกินกว่าข้อกาหนดช่วงต้นนี้
โดยวัดขนานกับแกน
COORDINATE ทัง้ สองแกน จะต้องให้วศิ วกรผูอ้ อกแบบเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยเสาเข็มต้นนัน้ ทันที
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กำรทดสอบเสำเข็มแบบ STATIC
ก.
ข.
ค.

ง.

จ.

ฉ.
ช.

ขอบเขตของงาน
การทดสอบเสาเข็มคอนกรีตเพือ่ หานา้ หนักบรรทุกปลอดภัยโดย STATIC METHOD
มาตรฐานอ้างอิง
ASTM D1143-Testing Piles Under Static Axial Compressive Load
การส่งเพือ่ พิจารณา
วิธกี ารทดสอบ : ให้ระบุเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธี และเกณฑ์กาหนดต่าง ๆ ในการทดสอบเสาเข็ม
รายงานผลทดสอบ
ให้ส่งรายงานผลทดสอบเสาเข็มทีม่ รี ายละเอียดอย่างน้อยทีส่ ุดดังต่อไปนี้
1. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการทรุดตัวและเวลา
2. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนา้ หนักและเวลา
3. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนา้ หนักและการทรุดตัว
4. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดันตัวและเวลา
5. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างนา้ หนักและการดันตัว
วัสดุ
อุปกรณ์ในการทดสอบเสาเข็ม
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการรองรับนา้ หนัก แม่แรง มาตรวัดต่าง ๆ เป็ นไปตามข้อกาหนดของ
มาตรฐาน ASTM D1143
วิธกี ารก่อสร้าง
1. การตรวจสอบ
ก่อนการทดสอบเสาเข็ม ให้ตรวจสอบสถานทีซ่ ง่ึ จะทดสอบเสาเข็ม สามารถรับนา้ หนักทีใ่ ช้ใน
การทดสอบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
2. การเตรียมการ
ให้เตรียมพื้นทีโ่ ดยรอบเสาเข็มทดสอบ ให้พ้นื ทีม่ คี วามมันคงไม่
่
ทรุดตัว
3. การทดสอบเสาเข็ม
- ให้ทาการทดสอบเสาเข็มแบบ STATIC ในแต่ละอาคาร จานวน 1 แห่ง ตามตาแหน่ งที่จะระบุใน
ภายหลัง
- ให้ทดสอบเสาเข็มโดยใช้นา้ หนักบรรทุก 2.5 เท่า ของ Design Load
Accept permanant set ภายหลังการทดสอบ : 6 มม.
วิธกี ารทดสอบการบรรทุกนา้ หนักของเสาเข็ม
การทดสอบให้กระทาเป็ น 2 ขัน้
ขัน้ แรก ให้บรรทุกนา้ หนักถึงค่าทีค่ านวณไว้แล ้วลดลงเหลือศูนย์
ขัน้ ทีส่ อง ให้บรรทุกนา้ หนักใหม่จากศูนย์จนถึง 2.5 เท่าของนา้ หนักบรรทุก ดังรายละเอียดทดลองต่อไปนี้
1. ในชุดแรกให้เพิม่ นา้ หนักทดสอบเป็ นจานวนหนึ่งเท่าทีอ่ อกแบบไว้ โดยให้เพิม่ นา้ หนักเป็ นขัน้ ๆ ดังนี้
25%, 50%,75%, 100%
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ในแต่ละขัน้ ของนา้ หนักทีเ่ พิม่ ให้ใช้อตั ราการเพิม่ ประมาณ 1 มม. ต่อนาที อ่านค่า ทรุดตัวของเสาเข็มที่
1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 90, 120, 240 นาที และทุก ๆ 2 ชัว่ โมง
การเพิม่ นา้ หนักแต่ละขัน้ กระทาได้ต่อเมือ่ อัตราการทรุดตัวลดลงถึง 0.30 มม.ต่อชัว่ โมง แต่ตอ้ งมีเวลา
ของการบรรทุกนา้ หนักในขัน้ นัน้ ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 60 นาที
ทีน่ า้ หนัก 100% ต้องรักษานา้ หนักทดลองไว้เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 24 ชัว่ โมง
ให้ลดนา้ หนักทดสอบทุก ๆ ชัว่ โมง และเป็ นขัน้ ๆ ดังนี้ 50%, 25%, 0%
บัน ทึกค่ าคืนตัว (Rebound) ของเสาเข็ม ในข้อ 6. ที่ 1, 2, 4, 8, 15, 30, 45 และ 60 นาที แต่ ท่ี
นา้ หนัก 0% ให้บนั ทึกต่อไปทุกๆ ชัว่ โมง จนกระทังค่
่ าของการคืนตัวคงที่
ชุดสองให้เพิ่มนา้ หนักทดสอบให้เป็ นจานวน 2 เท่าที่ออกแบบไว้ โดยให้เพิ่มนา้ หนักเป็ นขัน้ ๆ ดังนี้
25%, 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 175%, 200%, 225% และ 250%
อ่านค่าทรุดตัวของเสาเข็มที่ 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240 นาที และทุก ๆ 2 ชัว่ โมง
การเพิม่ นา้ หนักแต่ละขัน้ กระทาได้ต่อเมือ่ อัตราการทรุดตัวลดลงถึง 0.30 มม.ต่อชัว่ โมง แต่ตอ้ งมีเวลา
ของการบรรทุกนา้ หนักไม่นอ้ ยกว่า 60 นาที
ทีน่ า้ หนัก 250% ต้องรักษานา้ หนักทดลองไว้เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 24 ชัว่ โมง
ให้ลดนา้ หนักทดสอบทุก ๆ ชัว่ โมง และเป็ นขัน้ ๆ ดังนี้ 150%, 100%, 50%และ 0%
บันทึกค่ าคืนตัวของเสาเข็มในข้อ 12. ที่ 1, 2, 4, 8, 15, 30, และ 60 นาที แต่ท่นี า้ หนัก 0% ให้อ่าน
ต่อไปทุก ๆ ชัว่ โมง จนกระทังค่
่ าคืนตัวคงที่
การทดสอบซา้ ถ้าหากว่าผลการทดสอบไม่เป็ นที่น่าพอใจ และผู ว้ ่าจ้างต้องการให้ทาซา้ (โดยใช้
เสาเข็ม Test และ Anchor pile ชุดเดิม) ทางผูร้ บั จ้างจะต้องทาให้โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายเพิม่
หลังจากทาการทดสอบชุดสองเสร็จแล ้ว ให้ทาการทดสอบชุดสามจนเข็ม
ประลัยโดยใช้วธิ เี พิม่ นา้ หนัก และการอ่านค่าเหมือนกับชุดทีส่ อง ในกรณีทท่ี าการทดสอบนอกผัง

ซ.

การรายงาน
หลังจากทีก่ ารทดสอบการบรรทุกนา้ หนักได้เสร็จสิ้นแล้ว ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งรายงานผลการทดสอบเสาเข็มนัน้
จานวน 5 ชุด ต่อผูว้ ่าจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. รายละเอียดของเสาเข็ม และระเบียนการเจาะและหล่อเสาเข็ม ซึ่งรวมถึงจานวนครัง้ ที่ตมุ ้ ตอก ต่อฟุต
ตลอดความยาวเสาเข็ม และระยะทีเ่ สาเข็มจมลงในการตอก 10 ครัง้ สามชุดสุดท้าย
2. ตารางแสดงค่านา้ หนักบรรทุกและการทรุดตัว ทีอ่ ่านได้ในระหว่างการบรรทุกและการลดนา้ หนักทีก่ ระทา
บนเสาเข็ม
3. กราฟแสดงผลการทดลองในรูปของเวลา-นา้ หนักบรรทุก-การทรุดตัว
4. หมายเหตุเกี่ยวกับสิง่ ผิดปกติทเ่ี กิดขึ้นในระหว่างการทดสอบการบรรทุกนา้ หนักของเสาเข็ม
5. รายงานผลการทดสอบเสาเข็ม จะต้องได้รบั การลงนามรับรองโดยวิศวกรของผูร้ บั จ้าง

ฌ.

การยกเลิกการทดสอบเสาเข็ม
ในกรณีทก่ี ารทดสอบเสาเข็มจาเป็ นต้องหยุดชะงักด้วยเหตุผลดังนี้
1. แม่แรงหรือมาตรวัดชารุด
2. การยึดกับเสาเข็มสมอไม่เพียงพอหรือไม่มนคงพอ
ั่
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3.
4.

ญ.

หัวเสาเข็มร้าวหรือชารุด หรือเสียหาย
การตัง้ ระดับพื้นฐานไม่ถกู ต้องหรือมีการกระทบกระเทือนต่อระดับและมาตรวัดให้ยกเลิกการทดสอบ
และ ผลการทดสอบนัน้ ๆ เสีย และดาเนินการทดสอบการบรรทุกนา้ หนักอีกชุดหนึ่ง ตามคาแนะนา
ของวิศวกรหรือผูแ้ ทนผูว้ ่าจ้าง โดยผูร้ บั เหมาจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการนี้เองทัง้ สิ้น

ความประลัยของเสาเข็ม
1. เสาเข็มจะถือว่าประลัยเมือ่ เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- ส่วนหนึ่งส่วนใดของเสาเข็มโก่ง แตก หรือบิดเบี้ยวจากรูปเดิม หรือแนวหรือตาแหน่งเดิม
- ระยะทรุดตัวสูงสุดทีห่ วั เสาเข็มเกิน 12 มิลลิเมตร เมือ่ รับนา้ หนัก 2.5 เท่า ของนา้ หนัก บรรทุ ก ใช้
งานเป็ น เวลา 24 ชัว่ โมง หรือ ระยะทรุ ด คงตัว หลังจาการคื น ตัว เมื่อ ลดน า้ หนัก บรรทุก ออก
หมดแล้วมีค่าเกิน 6 มิลลิเมตร
- เมือ่ มีการกระทบกระเทือนต่อระดับ มาตรวัด หรือระดับพื้นฐาน
2.
เสาเข็มทดสอบที่นาไปใช้งานจริง ๆ ต้นใดที่ประลัยแล้ว ผู ร้ บั เหมาจะต้องตอกเพิ่มให้สองต้นที่มี
ความสามารถรับนา้ หนักบรรทุกเท่ากับต้นที่ประลัย ตามข้อแนะนาของผูแ้ ทนผูว้ ่าจ้างหรือวิศวกรผู ้
ควบคุมงาน โดยผู ร้ บั เหมาต้องออกค่ าใช้จ่ายเองทัง้ สิ้น และผูร้ บจ้างจะต้องจัดการทดสอบเสาเข็ม
เพิ่มเติมอีก 2 ต้น โดยค่ าใช้จ่ายทัง้ หมดเป็ นของผูร้ บั จ้างทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามข้อแนะนาของผู แ้ ทนผู ้
ว่าจ้าง หรือวิศวกรผูค้ วบคุมงาน นอกจากนัน้ ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดการตอกเสาเข็มเพิม่ เติม หรือแก้ไข
เปลีย่ นแปลงเสาเข็ม และงานฐานรากที่ตอ้ งเพิ่มขึ้นเนื่องจากการทีเ่ สาเข้มประลัย ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตาม
ข้อแนะนาของผูแ้ ทนผูว้ ่าจ้างหรือวิศวกรผูค้ วบคุมงานโดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิม่ มิได้
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กำรทดสอบเสำเข็มแบบ Dynamic Test
ก.

ข.

ค.

ข้อกาหนดทัวไป
่
1. ให้ท ดสอบเสาเข็ ม ตามมาตรฐาน ASTM D 4945-Standard Test Method for High Strain Dynamic
Testing
2. การส่งเพือ่ พิจารณา
- วิธีการทดสอบ : ให้ระบุเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทดสอบ วิธีและเกณฑ์กาหนดต่าง ในการ
ทดสอบ
- รายงานผลการทดสอบ : ภายในเวลา 48 ชัว่ โมง ภายหลังการทดสอบขัน้ Restrike Test ให้ท า
รายงานแสดงผลทดสอบสาหรับค่ านา้ หนักบรรทุกปลอดภัยสาหรับเสาเข็ม และเกณฑ์กาหนดในการ
ตอกเสาเข็ม ให้ตวั แทนผูว้ ่าจ้าง จานวน 5 ชุด
3. การประกันคุณภาพ
บริษทั ผูท้ ดสอบเสาเข็ม : ต้องเป็ นบริษทั ทีม่ คี วามเชี่ยวชาญในการทดสอบเสาเข็มแบบ Dynamic Test โดย
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
การทดสอบ
1. ให้ทดสอบเสาเข็มตามข้อกาหนดของ ASTM D 4945
2. ให้ทาการวิเคราะห์เสาเข็มโดยใช้ Case Pile Wave Analysis Program (CAPWAP)
3. ให้ทาการ Restrike Test ภายหลังจากการตอกกระแทกเข็มครัง้ แรกผ่านไปในเวลาห่างกันทีเ่ หมาะสม
ข้อกาหนดในการทดสอบเสาเข็ม
ให้ทดสอบเสาเข็มแบบ Dynamic ดังนี้
1. หนึ่งการทดสอบสาหรับเสาเข็ม 100 ต้นแรก
2. หนึ่งการทดสอบสาหรับเสาเข็ม 200 ต้น ถัดไป
3. หนึ่งการทดสอบสาหรับเสาเข็มทุก ๆ จานวน 500 ต้น
4. ทีเ่ หลือให้ทาการทดสอบเสาเข็มทุกขนาด

13

BLOCK-H

งำนโครงสร้ำง

หมวด 2 งำนแบบหล่อ
2001

ทัว่ ไป
ก. “กรณีทวไปและกรณี
ั่
พเิ ศษ” ทีร่ ะบุไว้ในภาคอืน่ ให้นามาใช้กบั หมวดนี้ดว้ ย

2002

กำรคำนวณออกแบบ
ก. การวิเคราะห์
ผูร้ บั เหมาจะต้องเป็ นฝ่ ายคานวณออกแบบงานแบบหล่อ โดยต้องคานึงถึงการโก่งตัวขององค์อาคารต่าง ๆ อย่าง
ระมัดระวัง และต้องได้รบั อนุมตั จิ ากวิศวกรก่อน จึงจะนาไปใช้ก่อสร้างได้
ข. คา้ ยัน
1. เมือ่ ใช้คา้ ยัน การต่อหรือวิธกี ารคา้ ยันซึง่ ได้จดทะเบียนสิทธิบตั รไว้ จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อแนะนาของผูผ้ ลิต
เกี่ยวกับความสามารถในการรับนา้ หนักอย่างเคร่งครัด ผูค้ านวณออกแบบจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อแนะนาของ
ผูผ้ ลิตอย่างเคร่งครัดในเรื่องการ ยึดโยง และนา้ หนักบรรทุกปลอดภัยสาหรับความยาวระหว่างทีย่ ึดของคา้
ยัน
2. ห้ามใช้การต่อแบบทาบในสนามเกินกว่าอันสลับอันสาหรับคา้ ยันใต้แผ่นพื้น หรือไม่เกินทุก ๆ สามอัน
สาหรับคา้ ยันใต้คาน และไม่ควรต่อคา้ ยันเกินกว่าหนึ่งแห่ง นอกจากจะมีการยึดทแยงทีจ่ ดุ ต่อทุก ๆ แห่ง
การต่อคา้ ยันดังกล่าวจะต้องกระจายให้สมา่ เสมอทัวไปเท่
่ าทีจ่ ะทาได้รอยต่อจะต้องไม่อยู่ใกล้กับกึ่งกลางของ
ตัวคา้ ยัน โดยไม่มที ย่ี ดึ ด้านข้างหรือกึ่งกลางระหว่างจุดยึดด้านข้าง ทัง้ นี้เพือ่ ป้ องกันการโก่ง
3. จะต้องคานวณออกแบบรอยต่อให้ตา้ นทางการโก่ง และการดัดเช่นเดียวกับองค์อาคารทีร่ บั แรงอัดอืน่ ๆ
วัสดุทใ่ี ช้ต่อคา้ ยันไม้จะต้องไม่สนั้ กว่าหนึ่งเมตร
ค. การยึดทแยง
ระบบแบบหล่อจะต้องคานวณออกแบบให้ถ่ายแรงทางข้างล่างลงสู่พ้นื ดินในลักษณะปลอดภัยตลอดเวลาจะต้อง
จัดให้มกี ารยึดทแยงทัง้ ในระนาบดิง่ และระนาบราบตามต้องการเพือ่ ให้มสี ติฟเนสสูงและเพือ่ ป้ องกันการโก่งของ
องค์อาคารเดีย่ ว ๆ
ง. ฐานรากสาหรับงานแบบหล่อ
จะต้องคานวณออกแบบฐานรากซึง่ จะเป็ นแบบวางบนดิน ฐานแผ่หรือเสาเข็มให้ถกู ต้องเหมาะสม
จ. การทรุดตัว
แบบหล่อจะต้องสร้างให้สามารถปรับระดับทางแนวดิง่ ได้
เพือ่ เป็ นการชดเชยกับการทรุดตัวทีอ่ าจเกิดขึ้น
เพือ่ ให้เกิดการทรุดตัวน้อยทีส่ ุดเมือ่ รับนา้ หนักเต็มที่ ในกรณีทใ่ี ช้ไม้ ต้องพยายามให้มจี านวนรอยต่อทาง
แนวราบน้อยทีส่ ุด โดยเฉพาะจานวนรอยต่อซึง่ แนวเสี้ยนบรรจบบนแนวเสี้ยนด้านข้างซึง่ อาจใช้ลม่ิ สอดทีย่ อด
หรือก้นของคา้ ยันอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะใช้ทงั้ สองปลายไม่ได้ ทัง้ นี้เพือ่ ให้สามารถปรับแก้การทรุดตัวทีไ่ ม่
สมา่ เสมอทางแนวดิง่ ได้ หรือเพือ่ สะดวกในการถอดแบบ
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รูปแบบ
ก. การอนุมตั โิ ดยวิศวกร
ในกรณีทก่ี าหนดไว้ก่อนทีจ่ ะลงมือสร้างแบบหล่อ
ผูร้ บั เหมาจะต้องส่งรูปแบบแสดงรายละเอียดของงานแบบ
หล่อเพือ่ ให้วศิ วกรอนุมตั กิ ่อน หากแบบดังกล่าวไม่เป็ นทีพ่ อใจของวิศวกรผูร้ บั เหมาจะต้องจัดการแก้ไขตามที่
กาหนดให้เสร็จก่อนทีจ่ ะเริ่มงาน
การทีว่ ศิ วกรอนุมตั ใิ นแบบทีเ่ สนอหรือแก้ไขมาแล้ว มิได้หมายความว่า
ผูร้ บั เหมาจะหมดความรับผิดชอบทีจ่ ะต้องทาการก่อสร้างให้ดแี ละดูแลรักษาให้แบบหล่ออยู่ในสภาพทีใ่ ช้งานได้ดี
ตลอดเวลา
ข. สมมติฐานในการคานวณออกแบบ
ในแบบสาหรับแบบหล่อจะต้องแสดงค่าต่าง ๆ ทีส่ าคัญตลอดจนสภาพการบรรทุก นา้ หนัก รวมทัง้ นา้ หนัก
บรรทุกจร อัตราการบรรทุก ความสูงของคอนกรีตทีจ่ ะปล่อยลงมานา้ หนักอุปกรณ์เคลือ่ นที่ซง่ึ อาจต้องทางานบน
แบบหล่อ แรงดันฐาน หน่วยแรงต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการคานวณออกแบบและข้อมูลทีส่ าคัญอืน่ ๆ
ค. รายการต่าง ๆ ทีต่ อ้ งปรากฏในรูปแบบ
รูปแบบสาหรับงานแบบหล่อจะต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. สมอ คา้ ยันและการยึดโยง
2. การปรับแบบหล่อในทีร่ ะหว่างเทคอนกรีต
3. แผ่นกัน้ นา้ ร่องลิ้น และสิง่ ทีจ่ ะต้องสอดไว้
4. นัง่ ร้าน
5. รูนา้ ตา หรือรูทเ่ี จาะไว้สาหรับเครื่องจี้ ถ้ากาหนด
6. ช่องสาหรับทาความสะอาด
7. รอยต่อในขณะก่อสร้าง รอยต่อสาหรับควบคุม และรอยต่อขยายตัว ตามทีร่ ะบุไว้ในแบบ
8. แถบมนสาหรับมุมทีไ่ ม่ฉาบ (เปลือย)
9. การยกท้องคาน และพื้นกันแอ่น
10. การเคลือบผิวแบบหล่อ
11. รายละเอียดในการคา้ ยัน ปกติจะไม่ยอมให้มกี ารคา้ ยันซ้อน นอกจากวิศวกรจะอนุญาต

2004

กำรก่อสร้ำง
ก. บททัวไป
่
1. แบบหล่อจะต้องได้รบั การตรวจก่อนจึงจะเรียงเหล็กเสริมได้
2. แบบหล่อจะต้องแน่นพอควรเพือ่ ป้ องกันไม่ได้มอร์ตา้ ไหลออกจากคอนกรีต
3. แบบหล่อจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น มอร์ตา้ และสิง่ แปลกปลอมอืน่ ๆ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถเข้าถึงก้นแบบ
จากภายในได้ จะต้องจัดช่องไว้สาหรับให้สามารถขจัดสิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งการต่าง ๆ ออกก่อนเทคอนกรีต
4. ห้ามนาแบบหล่อซึง่ ชารุดจากการใช้งานครัง้ หลังสุดจนถึงขัน้ ทีอ่ าจทาลายผิวหน้าหรือคุณภาพคอนกรีตได้มา
ใช้อกี
5. ให้หลีกเลีย่ งการบรรทุกนา้ หนักบนคอนกรีตซึง่ เทได้เพียงหนี่งสัปดาห์ ห้ามโยนของหนัก ๆ เช่น มวลรวม
ไม้ กระดาน เหล็กเสริม หรืออืน่ ๆ ลงบนคอนกรีตใหม่ ๆ หรือแม้กระทังการกองวั
่
สดุ
6. ห้ามโยนหรือกองวัสดุก่อสร้างบนแบบหล่อในลักษณะทีจ่ ะทาให้แบบหล่อนัน้ ชารุด หรือเป็ นการเพิม่ นา้ หนัก
มากเกินไป
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ข.

ฝี มอื
ให้ระมัดระวังเป็ นพิเศษในข้อต่อไปนี้เพือ่ ให้แน่ใจว่าจะได้งานทีม่ ฝี ี มอื ดี
1. รอยต่อของคา้ ยัน
2. การสลับจุดร่วมหรือรอยต่อในแผ่นไม้อดั และการยึดโยง
3. การรองรับคา้ ยันทีถ่ กู ต้อง
4. จานวนเหล็กเส้นสาหรับยึดหรือทีจ่ บั และตาแหน่งทีเ่ หมาะสม
5. การขันเหล็กเส้นสาหรับยึด หรือทีจ่ บั ให้ดงึ พอดี
6. การแบกทานใต้ดนิ ชัน้ โคลนจะต้องมีอย่างเพียงพอ
7. การต่อคา้ ยันกับจุดร่วมจะต้องแข็งแรงพอทีจ่ ะต้านแรงยกหรือแรงบิด ณ จุดร่วมนัน้ ๆ ได้
8. การเคลือบผิวแบบหล่อจะต้องกระทาก่อนเรียงเหล็กเสริม และจะต้องไม่ใช้ในปริมาณมากเกินไปจนเปื้ อน
เหล็ก
9. รายละเอียดของรอยต่อสาหรับควบคุม และรอยต่อขณะก่อสร้าง
ค. ความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมให้
1. ความคลาดเคลือ่ นจากแนวสายดิง่
ในแต่ละชัน้ ...................................... 10 มม.
2. ความคลาดเคลือ่ นจากระดับหรือจากความลาดทีร่ ะบุในแบบ
ในช่วง 10 เมตร................................. 15 มม.
3. ความคลาดเคลือ่ นของแนวอาคารจากแนวทีก่ าหนดในแบบ และตาแหน่งเสาผนัง
และประจันทีเ่ กี่ยวข้อง
ในช่วง 10 เมตร................................. 20 มม.
4. ความคลาดเคลือ่ นของขนาดของหน้าตัดเสาและคาน และความหนาของแผ่นพื้น
และผนัง
ลด..........................................… 5 มม.
เพิม่ ........................................... 10 มม.
5. ฐานราก
5.1 ความคลาดเคลือ่ นจากขนาดในแบบ
ลด........................................ 20 มม.
เพิม่ ....................................... 50 มม.
5.2 ความคลาดเคลือ่ นในความหนา
ลด........................................ 50 มม.
เพิม่ ....................................... 100 มม.
6. ความคลาดเคลือ่ นของชัน้
ลูกตัง้ .......................................... 2.5 มม.
ลูกนอน......................................... 5 มม.
ง. งานปรับแบบหล่อ
1. ก่อนเทคอนกรีต
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1.1

2.

2005

จะต้องติดตัง้ อุปกรณ์สาหรับให้ความสะดวกในการจัดการเคลือ่ นตัวของแบบหล่อขณะเทคอนกรีต
ไว้ทแ่ี บบส่วนทีม่ ที ร่ี องรับ
1.2 หลังจากตรวจสอบขัน้ สุดท้ายก่อนเทคอนกรีต จะต้องยึดลิม่ ทีใ่ ช้ในการจัดแบบให้ได้ทแ่ี น่นหนา
1.3 จะต้องยึดแบบหล่อกับคา้ ยันข้างใต้ให้แน่นหนา พอทีจ่ ะไม่เกิดการเคลือ่ นตัวทัง้ ทางด้านข้าง และ
ด้านขึ้นลงของส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบหล่อทัง้ หมดขณะเทคอนกรีต
1.4 จะต้องเผือ่ ระดับและมุมมนไว้สาหรับรอยต่อต่าง ๆ ของแบบหล่อ การทรุดตัว การหดตัวของไม้
การแอ่นเนื่องจากนา้ หนักบรรทุกคงที่ และการหดตัว ทางอีลาสติคขององค์อาคารในแบบหล่อ
ตลอดจนการยกท้องคานและพื้นซึง่ กาหนดไว้ในแบบก่อสร้าง
1.5 จะต้องจัดเตรียมวิธปี รับระดับ หรือแนวของคา้ ยันในกรณีท่เี กิดการทรุดตัวมากเกินไป เช่น ใช้ลม่ิ
หรือแม่แรง
1.6 ควรจัดทาทางเดินสาหรับอุปกรณ์ทเ่ี คลือ่ นทีไ่ ด้ โดยทาเสาหรือขารองรับตามแต่จะต้องการและต้อง
วางบนแบบหล่อหรือองค์อาคารทีเ่ ป็ นโครงสร้างโดยตรงไม่ควรวางบนเหล็กเสริมนอกจากจะทาที่
รองรับเหล็กนัน้ เป็ นพิเศษ แบบหล่อจะต้องพอเหมาะกับทีร่ องรับของทางเดินดังกล่าว โดยยอมให้
เกิดการแอ่น ความคลาดเคลือ่ นหรือการเคลือ่ นตัวทางข้างไม่เกินค่าทีย่ อมให้
ระหว่างและหลังการเทคอนกรีต
2.1 ในระหว่างและภายหลังการเทคอนกรีต จะต้องตรวจสอบระดับการยกท้องคานพื้นและการได้ดง่ิ
ของระบบแบบหล่อโดยใช้อปุ กรณ์ตามข้อ 1
- หากจาเป็ นให้รบี ดาเนินการแก้ไขทันที ในระหว่างการก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบหล่อเริ่มไม่
แข็งแรงและแสดงให้เห็นว่าเกิด การทรุดตัวมากเกินไปหรือเกิดการโก่งบิดเบี้ยวแล้วให้หยุด
งานทันที หากเห็นว่าส่วนใดจะชารุดตลอดไปก็ให้ร้ อื ออกและเสริมแบบหล่อให้แข็งแรงยิง่ ขึ้น
- จะต้องมีผูค้ อยเฝ้ าสังเกตุแบบหล่ออยู่ตลอดเวลา เพือ่ ทีเ่ มือ่ เห็นว่าสมควรจะแก้ไขส่วนใดจะ
ได้ดาเนินการได้ทนั ที ผูท้ ท่ี าหน้าทีน่ ้ ีตอ้ งปฏิบตั งิ านโดยถือความปลอดภัยเป็ นหลักสาคัญ
- การถอดแบบหล่อและทีร่ องรับ หลังจากเทคอนกรีตแล้วจะต้องคงทีร่ องรับไว้กบั ทีเ่ ป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่าทีก่ าหนดข้างล่างนี้ ในกรณีทใ่ี ช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้กาลังสูงเร็วอาจลดระยะเวลา
ดังกล่าวลงได้ตามความเห็นชอบของวิศวกร
คา้ ยันใต้คาน
21
วัน
คา้ ยันใต้แผ่นพื้น
21
วัน
ผนัง
48
ชัว่ โมง
เสา
48
ชัว่ โมง
ข้างคานและส่วนอืน่ ๆ
48
ชัว่ โมง
อย่างไรก็ดี วิศวกรอาจสังให้
่ ยดื เวลาการถอดแบบออกไปอีกได้หากเห็นเป็ นการสมควร ถ้า
ปรากฏว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดของงานเกิดชารุดเนื่องจากถอดแบบเร็วเกินกว่ากาหนด ผูร้ บั เหมา
จะต้องทุบส่วนนัน้ ทิ้งและสร้างขึ้นใหม่แทนทัง้ หมด

วัสดุสำหรับงำนแบบหล่อ

ผูร้ บั เหมาอาจเลือกใช้วสั ดุใดก็ได้ทเ่ี หมาะสมในการทาแบบหล่อ แต่ผวิ คอนกรีตทีไ่ ด้จะต้องตรงตามข้อ 2006 "การแต่ง
ผิวคอนกรีต" ทุกประการ
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2006

กำรแต่งผิวคอนกรีต
ก.

ข.

2007

คอนกรีตสาหรับอาคาร
1.
การสร้างแบบหล่อจะต้องกระทาพอทีเ่ มือ่ คอนกรีตแข็งตัวแล ้วจะอยู่ในตาแหน่งทีถ่ กู ต้องและต้องมี
ขนาดและชนิดของผิวตรงตามทีก่ าหนดทัง้ ในบทกาหนดและ/หรือรูปแบบทางวิศวกรรมทางสถาปัตยกรรม
2.
สาหรับแผ่นพื้นหลังคารวมทัง้ กันสาดและดาดฟ้ า ห้ามขัดมันผิวเป็ นอันขาด นอกจากในแบบจะระบุ
ไว้
การแต่งผิวถนนในบริเวณอาคาร
การแต่งผิวถนนอาจใช้มอื หรือเครื่องจักรกลก็ได้ ในทันทีทแ่ี ต่งผิวเสร็จให้ตรวจสอบระดับด้วยไม้ตรงยาว 3
เมตร ส่วนทีเ่ ว้าให้เติมด้วยคอนกรีตทีม่ สี ่วนผสมเดียวกัน สาหรับส่วนทีโ่ ค้งนู นให้ตดั ออกแล ้วแต่งผิวใหม่

กำรแก้ไขผิวที่ไม่เรียบร้อย
ก.
ข.

2008

งำนโครงสร้ำง

ทันทีทถ่ี อดแบบจะต้องทาการตรวจสอบ หากพบว่าผิวคอนกรีตไม่เรียบร้อยจะต้องแจ้งให้วศิ วกรทราบทันที
เมือ่ วิศวกรให้ความเห็นชอบวิธกี ารแก้ไขแล้ว ผูร้ บั เหมาต้องดาเนินการซ่อมในทันที
หากปรากฏว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนได้รบั การตรวจสอบ โดยผูแ้ ทนผูว้ ่าจ้างคอนกรีตส่วนนัน้ อาจถือ
เป็ นคอนกรีตเสียก็ได้

งำนนัง่ ร้ำน
เพือ่ ความปลอดภัยผูร้ บั เหมาควรปฏิบตั ติ าม "ข้อกาหนดนัง่ ร้านงานก่อสร้างอาคาร" ในมาตรฐานความปลอดภัยของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
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หมวด 3 เหล็กเสริมคอนกรีต
3001

ทัว่ ไป
ก.
ข.

ค.

3002

“กรณีทวไปและกรณี
ั่
พเิ ศษ” ทีร่ ะบุไว้ในภาคอืน่ ให้นามาใช้กบั หมวดนี้ดว้ ย
ข้อกาหนดในหมวดนี้คลุมถึงงานทัวไปเกี
่ ่ยวกับการจัดหา การตัด การดัด และการเรียงเหล็กเสริมตามชนิดและ
ขัน้ ทีร่ ะบุไว้ในแบบและในบทกาหนดนี้ งานทีท่ าจะต้องตรงตามแบบบทกาหนดและตามคาแนะนาของวิศวกร
อย่างเคร่งครัด
รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสริมคอนกรีต ซึง่ มิได้ระบุในแบบและบทกาหนดนี้ ให้ถอื ปฏิบตั ติ าม “มาตรฐาน
สาหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทยฯ ที่ 1007-34 ทุกประการ

วัสดุ
คุณภาพของเหล็กทีใ่ ช้เสริมคอนกรีตจะต้องตรงตามเกณฑ์กาหนดของสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ทัง้
ขนาด นา้ หนัก และคุณสมบัตอิ น่ื ๆ ผูร้ บั เหมาจะต้องจัดส่งตัวอย่างเหล็กเสริมไปทดสอบยังสถาบันทีเ่ ชื่อถือได้ และ
ผูร้ บั เหมาต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทัง้ หมดในการทดสอบและอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง รายงานผลการทดสอบให้จดั ส่งสาเนา
รวม 3 ชุด

3003

กำรเก็บรักษำเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
จะต้องเก็บเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตไว้เหนือพื้นดินและอยู่ในอาคาร หรือทาหลังคาคลุมเมือ่ จัดเรียงเหล็กเส้นเข้าทีพ่ ร้อม
จะเทคอนกรีตแล้ว เหล็กนัน้ จะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น นา้ มัน สี สนิมขุม และสะเก็ด

3004

วิธีกำรก่อสร้ำง
ก.

การตัดและประกอบ
1. เหล็กเสริมจะต้องมีขนาดและรูปร่างตรงตามทีก่ าหนดในแบบ และในการตัดและดัดจะต้องไม่ทาให้เหล็ก
ชารุดเสียหาย
2. ข้องอหากในแบบไม่ได้ระบุถงึ รัศมีของการงอเหล็ก ให้งอตามเกณฑ์กาหนดต่อไปนี้
- ส่วนทีง่ อเป็ นครึ่งวงกลมโดยมีส่วนทีย่ น่ื ต่อออกไปอีกอย่างน้อย 4 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของเหล็กนัน้ แต่ระยะยืน่ นี้ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 6 ซม. หรือ
- ส่วนทีง่ อเป็ นมุมฉากโดยมีส่วนทีย่ น่ื ต่อออกไปถึงปลายสุดของเหล็กอย่างน้อยอีก 12 เท่า ของ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน้ หรือ
- เฉพาะเหล็กลูกตัง้ และเหล็กปลอก ให้งอ 90 องศา หรือ 135 องศา โดยมีส่วนทีย่ น่ื ถึงปลายขออีก
อย่างน้อย 6 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 6 ซม.
3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทีเ่ ล็กทีส่ ุดสาหรับของอ เส้นผ่าศูนย์กลางของการงอเหล็กให้วดั ด้านในของเหล็กที่
งอ สาหรับมาตรฐานขนาดผ่าศูนย์กลางทีใ่ ช้ตอ้ งไม่เล็กกว่าค่าทีใ่ ห้ไว้ในตารางข้างล่างนี้
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ตำรำงที่ 3001
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงที่เล็กที่สดุ สำหรับของอเหล็กข้ออ้อย
ขนาดของเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางในทีเ่ ล็กทีส่ ุด
10 ถึง 25 มม.
6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน้
28 ถึง 32 มม.
8 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน้
4 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน้
เหล็กปลอก ≤ 16 มม.
6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน้
เหล็กปลอก 20 ถึง 25 มม.

ข.

3005

การเรียงเหล็กเสริม
1. ก่อนเรียงเข้าทีจ่ ะต้องทาความสะอาดเหล็กมิให้มสี นิมขุม สะเก็ด และวัสดุเคลือบต่าง ๆ ทีจ่ ะทาให้การ
ยึดหน่วงเสียไป
2. จะต้องเรียงเหล็กเสริมอย่างประณีตให้อยู่ในตาแหน่งทีถ่ กู ต้องพอดี และผูกยึดให้แน่นหนาระหว่างเท
คอนกรีต หากจาเป็ นก็อาจใช้เหล็กเสริมพิเศษช่วยในการติดตัง้ ได้
3. ทีจ่ ดุ ตัดกันของเหล็กเส้นทุกแห่งจะต้องผูกให้แน่นด้วยลวดเหล็กเบอร์ 16 S.W.G (annealed-iron
wire) โดยพันสองรอบและพับปลายลวดเข้าในส่วนทีจ่ ะเป็ นเนื้อคอนกรีตภายใน
4. ให้รกั ษาระยะห่างระหว่างแบบกับเหล็กเสริมให้ถกู ต้องโดยใช้เหล็กแขวน ก้อนมอร์ตา้ เหล็กยึด หรือวิธี
อืน่ ใดซึง่ วิศวกรให้ความเห็นชอบแล ้ว ก้อนมอร์ตา้ ให้ใช้ส่วนผสมซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายทีใ่ ช้ผสม
คอนกรีต 1 ส่วน
5. หลังจากผูกเหล็กเสร็จแล ้วจะต้องให้วศิ วกรตรวจก่อนเทคอนกรีตทุกครัง้ หากผูกทิ้งไว้นานเกินควร
จะต้องทาความสะอาดและให้วศิ วกรตรวจอีกครัง้ ก่อนเทคอนกรีต

กำรต่อเหล็กเสริม
ก.
ข.
ค.
ง.

จ.
ฉ.
ช.

ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นต้องต่อเหล็กเสริมนอกจุดทีก่ าหนดในแบบ ทัง้ ตาแหน่งและวิธตี ่อจะต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากวิศวกร
ในรอยต่อแบบทาบ ระยะทาบต้องไม่นอ้ ยกว่า 48 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้น ในกรณีของเหล็กเส้น
กลมธรรมดาและ 36 เท่าสาหรับเหล็กข้ออ้อย แล ้วให้ผูกมัดด้วยลวดผูกเหล็กเบอร์ 16 S.W.G.
สาหรับเหล็กเสริมทีโ่ ผล่ท้งิ ไว้เพือ่ จะเชื่อมต่อกับเหล็กของส่วนทีจ่ ะต่อเติมภายหลังจะต้องหาทางป้ องกันมิให้
เสียหาย และผุกร่อน
การต่อเหล็กเสริมโดยวิธเี ชื่อม จะต้องให้กาลังของรอยเชื่อมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 125 ของกาลังของเหล็กเสริมนัน้
ก่อนเริ่มงานเหล็กจะต้องทาการทดสอบกาลังของรอยต่อเชื่อมโดยสถาบันทีเ่ ชื่อถือได้ และผูร้ บั เหมาเป็ นผูอ้ อก
ค่าใช้จ่าย ผูร้ บั เหมาจะต้องส่งสาเนาผลการทดสอบอย่างน้อย 3 ชุด ไปยังสานักงานวิศวกร
ณ หน้าตัดใด ๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมไม่เกินร้อยละ 25 ของจานวนเหล็กเสริมทัง้ หมด
รอยต่อทุกแห่งจะต้องได้รบั การตรวจและอนุมตั โิ ดยวิศวกรก่อนเทคอนกรีต รอยต่อซึง่ ไม่ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ถอื
ว่าเป็ นรอยต่อเสียอาจถูกห้ามใช้ก็ได้
เหล็กทีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัง้ แต่ 36 มม. ขึ้นไปให้ต่อด้วย Coupler
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คุณสมบัตขิ องเหล็กเสริม
ก.
ข.
ค.

เหล็กเส้นทีม่ ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัง้ แต่ 9 มม. ลงไป ให้ใช้เหล็กเส้นกลมธรรมดาทีม่ ี
มาตรฐาน SR-24 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม โดยมีจดุ คลากไม่นอ้ ยกว่า 2400 กก/ซม.2
เหล็กเส้นทีม่ ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัง้ แต่ 10 มม. ถึง 25 มม. ให้ใช้เหล็กข้ออ้อยทีม่ มี าตรฐาน SD-40 ของ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม โดยมีจดุ คลากไม่นอ้ ยกว่า 4000 กก/ซม.2
เหล็กเส้นทีม่ ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัง้ แต่ 28 มม. ถึง 32 มม. ให้ใช้เหล็กข้ออ้อยที่มมี าตรฐาน SD-50 ของ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม โดยมีจดุ คลากไม่นอ้ ยกว่า 5000 กก/ซม.2
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หมวด 4 คอนกรีต
4001

ทัว่ ไป
ก.
ข.
ค.

4002

“สภาวะทัวไปและพิ
่
เศษ” ในภาคอืน่ ให้คลุมถึงหมวดนี้ดว้ ย
งานคอนกรีตในทีน่ ้ ี หมายรวมถึงงานคอนกรีตสาหรับโครงสร้าง ซึง่ ต้องเสร็จสมบูรณ์ และเป็ นไปตามแบบ
และบทกาหนดอย่างเคร่งครัด และเป็ นไปตามข้อกาหนดและสภาวะต่าง ๆ ของสัญญา
หากมิได้ระบุในแบบและ/หรือบทกาหนดนี้ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและ
งานคอนกรีตทัง้ หมดให้เป็ นไปตาม “มาตรฐานสาหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธกี าลัง” ของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยฯ ที่ 1008-38 ทุกประการ

วัสดุ
วัสดุต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นส่วนผสมของคอนกรีตจะต้องเป็ นไปตามบทกาหนดและเกณฑ์กาหนดอืน่ ๆ ดังนี้ คือ
ก. ปูนซีเมนต์ จะต้องเป็ นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมที่ มอก.15 ชนิดทีเ่ หมาะสม
กับงาน และต้องเป็ นปูนซีเมนต์ทแ่ี ห้งไม่จบั ตัวเป็ นก้อน
ข.
นา้ ทีใ่ ช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาด ใช้ดม่ื ได้
ค. มวลรวม
1. มวลรวมทีใ่ ช้สาหรับคอนกรีตจะแข็งแกร่ง มีความคงตัว เฉื่อย ไม่ทาปฏิกริ ยิ ากับด่างในปูนซีเมนต์
2. มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดให้ถอื เป็ นวัสดุคนละอย่างมวลรวมหยาบแต่ละขนาด หรือหลายขนาด
ผสมกันจะต้องมีส่วนขนาดคละตามเกณฑ์กาหนดของข้อกาหนด ASTM ทีเ่ หมาะสม
ง. สารผสมเพิม่ สาหรับคอนกรีตส่วนทีม่ ใิ ช่ฐานรากทัง้ หมดให้ใช้สารผสมเพิม่ ชนิดเพิม่ ความสามารถได้ ส่วนทีเ่ ป็ น
โครงสร้างห้องใต้ดนิ ทัง้ หมดให้ผสมตัวยากันซึมชนิดทนแรงและกันนา้ ได้โดยใช้ตามคาแนะนาของผูผ้ ลิตอย่าง
เคร่งครัด นอกจากทีก่ ล่าวนี้หา้ มใช้สารผสมเพิม่ ชนิดอืน่ หรือปูนซีเมนต์ทผ่ี สมสารเหล่านัน้ นอกจากจะได้รบั อนุมตั ิ
จากวิศวกรก่อน
จ. การเก็บวัสดุ
1. ให้เก็บปูนซีเมนต์ไว้ในอาคาร ถังเก็บหรือไซโลทีป่ ้ องกันความชื้นและความสกปรกได้และในการส่งให้ส่งใน
ปริมาณเพียงพอทีจ่ ะไม่ทาให้งานคอนกรีตต้องชะงักหรือล่าช้าไม่ว่า กรณีใดจะต้องแยกวัสดุทส่ี ่งมาแต่ละครัง้
ให้เป็ นสัดส่วนไม่ปะปนกัน
2. การส่งมวลรวมหยาบให้ส่งแยกขนาดไปยังสถานทีก่ ่อสร้าง นอกจากจะได้รบั อนุมตั จิ ากวิศวกรให้เป็ นไปอย่าง
อืน่
3. การกองมวลรวม จะต้องกองในลักษณะทีจ่ ะป้ องกันมิให้ปะปนกับมวลรวมกองอืน่ ซึง่ มีขนาดต่างกัน เพือ่ ให้
เป็ นไปตามนี้ อาจจะต้องทาการทดสอบว่าส่วนขนาดคละตลอดจนความสะอาดของมวลรวมตรงตามเกณฑ์
กาหนดหรือไม่ โดยเก็บตัวอย่าง ณ ทีท่ าการผสมคอนกรีต
4. ในการเก็บสารผสมเพิม่ ต้องระวังอย่าให้เกิดการแปดเปื้ อน การระเหย หรือเสือ่ มคุณภาพ สาหรับสารผสม
เพิม่ ชนิดทีอ่ ยู่ในรูปสารลอยตัวหรือสารละลายทีไ่ ม่คงตัว จะต้องจัดหาอุปกรณ์สาหรับกวนเพือ่ ให้ตวั ยา
กระจาย โดยสมา่ เสมอถ้าเป็ นสารผสมเพิม่ ชนิดเหลวจะต้องป้ องกันมิให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมมิ ากนัก
เพราะจะทาให้คุณสมบัตขิ องสารนัน้ เปลีย่ นแปลงได้
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คุณสมบัตขิ องคอนกรีต
ก.
ข.

ค.

ง.
จ.
ฉ.

องค์ประกอบ คอนกรีตต้องประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ทราย มวลรวมหยาบ นา้ และสารผสมเพิม่ ตามแต่จะ
กาหนด ผสมให้เข้ากันเป็ นอย่างดีโดยมีความข้นเหลวทีพ่ อเหมาะ
ความข้นเหลว คอนกรีตทีจ่ ะใช้กบั ทุกส่วนของงานจะต้องผสมให้เข้าเป็ นเนื้อเดียวกัน โดยมีความข้นเหลวที่
พอเหมาะทีส่ ามารถทาให้แน่นได้ภายในแบบหล่อ และรอบเหล็กเสริมหลังจากอัดแน่นโดยการกระทุง้ ด้วยมือ
หรือโดยวิธสี นที
ั ่ ไ่ ด้รบั การเห็นชอบแล ้วจะต้องไม่มนี า้ ทีผ่ วิ คอนกรีตมากเกินไป และจะต้องมีผวิ หน้าเรียบ
ปราศจากโพรง การแยกแยะรูพรุน เมือ่ แข็งตัวแล ้วจะต้องมีกาลังตามทีต่ อ้ งการตลอดจนความทนทานต่อการ
แตกสลาย ความคงทน ความทนต่อการขัดสี ความสามารถในการกันนา้ รูปลักษณะและคุณสมบัตอิ น่ื ๆ
ตามทีก่ าหนด
กาลังอัดคอนกรีตสาหรับแต่ละส่วนของอาคารจะต้องมีกาลังอัดตามทีแ่ สดงไว้ในแบบก่อสร้าง กาลังอัดทีส่ ูงสุด
ให้คดิ ทีอ่ ายุ 28 วันเป็ นหลักสาหรับปูนซีเมนต์ชนิดที่ 1 ธรรมดา แต่ถา้ ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดที่ 3 ซึง่ ให้กาลังสูงเร็ว
ให้คดิ ทีอ่ ายุ 7 วัน ทัง้ นี้ให้ใช้แท่งกระบอกคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร และสูง 30 เซนติเมตร
ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ ขนาดระบุใหญ่สุดของมวลรวมหยาบจะต้องเป็ นไปตามตารางที่ 4002
การยุบของคอนกรีตซึง่ มีนา้ หนักปกติซง่ึ หาโดย “วิธที ดสอบค่าการยุบของคอนกรีตซึง่ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์”
(ASTM C 143) จะต้องเป็ นไปตามค่าทีใ่ ห้ไว้ในตารางที่ 4001 ข้างล่างนี้
คอนกรีตสาหรับพื้น และกาแพงทีส่ มั ผัสดิน สระนา้ ถังนา้ และหลังคา จะต้องผสมนา้ ยากันซึม
ตำรำงที่ 4001
ค่ำกำรยุบสำหรับงำนก่อสร้ำงชนิ ดต่ำง ๆ
ชนิดของงานก่อสร้าง

ค่ำกำรยุบ ซม.
สูงสุด
10
10
10
10

ฐานราก
แผ่นพื้น คาน ผนัง ค.ส.ล.
เสา
ครีบ ค.ส.ล. และผนังเบา ๆ

ตา่ สุด
2
3
5
5

ตำรำงที่ 4002
ขนำดใหญ่สดุ ของมวลรวมหยำบที่ใช้กบั คอนกรีต
ชนิดของงานก่อสร้าง
ฐานราก เสา และคาน
ผนัง ค.ส.ล. หนาตัง้ แต่ 15 ซม. ขึ้นไป
ผนัง ค.ส.ล. หนาตัง้ แต่ 10 ซม. ลงมา
แผ่นพื้น ครีบ ค.ส.ล. และผนังกัน้ ห้อง ค.ส.ล.
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กำรคำนวณกำรออกแบบส่วนผสม
ก.

ห้ามมิให้นาคอนกรีตมาเทส่วนทีเ่ ป็ นโครงสร้างใด ๆ จนกว่าส่วนผสมของคอนกรีตทีจ่ ะนามาใช้นนั้ ได้รบั ความ
เห็นชอบจากวิศวกรแล้ว
ข.
ก่อนเทคอนกรีตอย่างน้อย 35 วัน ผูร้ บั เหมาจะต้องเตรียมส่วนผสมคอนกรีตต่าง ๆ ในห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้
วิศวกรตรวจให้ความเห็นชอบก่อน
ค. การทีว่ ศิ วกรให้ความเห็นชอบต่อส่วนผสมทีเ่ สนอมาหรือทีแ่ ก้ไข (หากมี) นัน้ มิได้หมายความว่าจะลดความ
รับผิดชอบของผูร้ บั เหมาทีม่ ตี ่อคุณสมบัตขิ องคอนกรีตทีไ่ ด้จากส่วนผสมนัน้
ง.
การจัดปฏิภาคส่วนผสม
1. จะต้องหาอัตราส่วน นา้ : ซีเมนต์ทเ่ี หมาะสม โดยการทดลองขัน้ ตอนตามวิธกี ารต่อไปนี้
1.1 จะต้องทดลองทาอัตราส่วนผสมคอนกรีตทีม่ อี ตั ราส่วนและความข้นเหลวทีเ่ หมาะสมกับงานโดย
เปลีย่ นอัตราส่วน นา้ : ซีเมนต์อย่างน้อย 3 ค่า ซึง่ จะให้กาลังต่าง ๆ กัน โดยอยู่ในขอบข่ายของ
ค่าทีก่ าหนดสาหรับงานนี้ และจะต้องคานวนออกแบบ สาหรับค่าการยุบสูงสุดเท่าทีย่ อมให้
1.2 จากนัน้ ให้หาปฏิภาคของวัสดุผสม
แล ้วทาการทดสอบตามหลักและวิธกี ารทีใ่ ห้ไว้ในเรื่อง
“ข้อแนะนาวิธกี ารเลือกปฏิภาคส่วนผสมสาหรับคอนกรีต” (ACI 211)
1.3 สาหรับอัตราส่วน นา้ : ซีเมนต์แต่ละค่า ให้หล่อชิ้นตัวอย่างอย่างน้อย 3 ชิ้น สาหรับแต่ละอายุเพือ่
นาไปทดสอบ โดยเตรียมและบ่งตัวอย่างตาม
“วิธที าและบ่มชิ้นตัวอย่างคอนกรีตสาหรับใช้
ทดสอบแรงอัดและแรงดัด” (ASTM C192) และทดสอบทีอ่ ายุ 7 และ 28 วัน การทดสอบให้
ปฏิบตั ติ าม “วิธที ดสอบกาลังอัดแท่งกระบอกคอนกรีต” (ASTM C 39)
1.4 ให้นาผลทีไ่ ด้จากการทดสอบไปเขียนเป็ นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน
นา้ : ซีเมนต์ ทีจ่ ะใช้ดงั นี้
คอนกรีตประเภท ก. อัตราส่วนนา้ : ซีเมนต์สูงสุดทีย่ อมให้ จะต้องได้มาจากค่าทีแ่ สดงโดย
กราฟทีใ่ ห้ค่ากาลังตา่ สุดเกินร้อยละ 10 ของกาลังทีก่ าหนด
1.5 สาหรับคอนกรีตโครงสร้างทัวไป
่ ปริมาณปูนซีเมนต์จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 325 กิโลกรัม/ลูกบาศก์
เมตรของคอนกรีต
2. การใช้อตั ราส่วนนา้ : ซีเมนต์ค่าทีต่ า่ ทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ ในกรณีทใ่ี ช้มวลรวมหยาบชนิดเม็ดเล็ก เช่น ในผนัง
บาง ๆ หรือในทีท่ เ่ี หล็กแน่นมาก ๆ จะต้องพยายามรักษาค่าอัตราส่วนนา้ : ซีเมนต์ให้คงทีเ่ มือ่ ได้เลือก
อัตราส่วนนา้ : ซีเมนต์ทเ่ี หมาะสมได้แล ้วให้หาปฏิบตั ภิ าคส่วนผสมของคอนกรีตตามวิธใี นข้อ 4 ง. เรื่อง
“การหาปฏิภาคของวัสดุผสม” ดังอธิบายข้างบน

4005

กำรผสมคอนกรีต
ก. คอนกรีตผสมเสร็จ การผสมและการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จให้ปฏิบตั ติ าม " บทกาหนดสาหรับคอนกรีต
ผสมเสร็จ " (ASTM C 94)
ข. การผสมด้วยเครื่อง ณ สถานทีก่ ่อสร้าง
1. การผสมคอนกรีตต้องใช้เครื่องผสมชนิดซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากวิศวกรแล้วทีเ่ ครื่องผสมจะต้องมีแผ่น
ป้ ายแสดงความจุและจานวนรอบต่อนาทีทเ่ี หมาะสมและผูร้ บั เหมาจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อแนะนาเหล่านี้ทกุ
ประการ เครื่องผสมจะต้องสามารถผสมมวลรวมซีเมนต์และนา้ ให้เข้ากันโดยทัวถึ
่ งภายในเวลาทีก่ าหนดและ
ต้องสามารถปล่อยคอนกรีตออกได้โดยไม่เกิดการแยกแยะ
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ในการบรรจุวสั ดุผสมเข้าเครื่อง จะต้องบรรจุนา้ ส่วนหนึ่งเข้าเครื่องก่อนซีเมนต์และมวลรวมแล้วค่อยๆ เติม
นา้ ส่วนทีเ่ หลือเมือ่ ผสมไปแล้วประมาณหนึ่งในสีข่ องเวลาผสมทีก่ าหนดจะต้องมีทค่ี วบคุมมิให้ปล่อย
คอนกรีตก่อนจะถึงเวลาทีก่ าหนด และจะต้องสามารถปล่อยคอนกรีตออกให้หมดก่อนทีจ่ ะบรรจุวสั ดุใหม่
เวลาทีใ่ ช้ในการผสมคอนกรีตซึง่ มีปริมาณตัง้ แต่ 1 ลูกบาศก์เมตร ลงมาจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 2 นาที และให้
เพิม่ อีก 20 วินาที สาหรับทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร หรือส่วนของลูกบาศก์เมตรทีเ่ พิม่ ขึ้น

กำรผสมต่อ
ก. ให้ผสมคอนกรีตเฉพาะเท่าทีต่ อ้ งการใช้เท่านัน้ ห้ามนาคอนกรีตทีก่ ่อตัวแล ้วมาผสมต่อเป็ นอันขาด แต่ให้ท้งิ ไป
ข. ห้ามมิให้เติมนา้ เพือ่ เติมค่าการยุบเป็ นอันขาดการเติมนา้ จะกระทาได้ ณ สถานทีก่ ่อสร้าง หรือทีโ่ รงผสมคอนกรีต
กลางโดยความเห็นชอบของวิศวกรเท่านัน้ แต่ไม่ว่าในกรณีใดจะเติมนา้ ในระหว่างการขนส่งไม่ได้

4007

กำรเตรียมกำรเทคอนกรีตในอำกำศร้อน
ก. การเตรียมการก่อนเท
1. จะต้องขจัดคอนกรีตทีแ่ ข็งตัวแล ้ว และวัสดุแปลกปลอมอืน่ ๆ ออกจากด้านในของอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการ
ลาเลียงออกให้หมด
2. แบบหล่อจะต้องเสร็จเรียบร้อยจะต้องขจัดนา้ ส่วนทีเ่ กินและวัสดุแปลกปลอมใด ๆ ออกให้หมด เหล็กเสริม
ผูกเข้าทีเ่ สร็จเรียบร้อย วัสดุต่าง ๆ ทีจ่ ะฝังในคอนกรีตต้องเข้าทีเ่ รียบร้อย และการเตรียมการต่าง ๆ
ทัง้ หมดได้รบั ความเห็นชอบแล ้วจึงจะดาเนินการเทคอนกรีตได้
ข. การลาเลียง วิธกี ารขนส่งและเทคอนกรีต จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากวิศวกรก่อน ในการขนส่งคอนกรีตจาก
เครื่องผสมจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดการแยกแยะ หรือการแยกตัว หรือการสูญเสียของวัสดุผสมและต้องกระทา
ในลักษณะทีจ่ ะทาให้ได้คอนกรีตทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนด
ค. การเท
1. ผูร้ บั เหมาจะเทคอนกรีตส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้างยังมิได้ จนกว่าจะได้รบั อนุมตั จิ ากวิศวกรเรียบร้อย
แล ้ว และเมือ่ ได้รบั อนุมตั แิ ล ้วถ้าผูร้ บั เหมายังไม่เริ่มเทคอนกรีตภายใน 24 ชัว่ โมง จะต้องได้รบั อนุมตั จิ าก
วิศวกรอีกครัง้ จึงจะเทได้
2. การเทคอนกรีตจะต้องกระทาต่อเนื่องกันตลอดทัง้ พื้นที่ รอยต่อขณะก่อสร้างจะต้องอยู่ทต่ี าแหน่งซึง่ กาหนด
ไว้ในแบบหรือได้รบั ความเห็นชอบแล ้ว การเทคอนกรีตจะต้องกระทาในอัตราทีค่ อนกรีตซึง่ เทไปแล ้วจะต่อ
กับคอนกรีตทีจ่ ะเทใหม่ยงั คงสภาพเหลวพอทีจ่ ะเทต่อกันได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งห้ามมิให้เทคอนกรีตต่อ
กับคอนกรีตซึง่ เทไว้แล ้วเกิน 30 นาที แต่จะต้องทิ้งไว้ประมาณ 20 ชัว่ โมง จึงจะเทต่อได้
3. ห้ามมิให้นาคอนกรีตทีแ่ ข็งตัวบ้างแล้วบางส่วนหรือแข็งตัวทัง้ หมด หรือทีม่ วี สั ดุแปลกปลอมมาเทปะปนกัน
เป็ นอันขาด
4. เมือ่ เทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้ว จะต้องอัดคอนกรีตนัน้ ให้แน่นภายใน 30 นาที นับตัง้ แต่ปล่อย
คอนกรีตออกจากเครื่องผสมนอกจากจะมีเครื่องกวนพิเศษสาหรับการนี้ โดยเฉพาะหรือมีเครื่องผสมติดรถ
ซึง่ จะกวนอยู่ตลอดเวลา ในกรณีเช่นนัน้ ให้เพิม่ เวลาได้เป็ น 2 ชัว่ โมง นับตัง้ แต่บรรจุซเี มนต์เข้าเครื่องผสม
ต้องเทภายใน 30 นาที นับตัง้ แต่ปล่อยคอนกรีตออกจากเครื่องกวน
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จะต้องเทคอนกรีตให้ใกล้ตาแหน่งสุดท้ายมากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ เพือ่ หลีกเลีย่ งการเกิดการแยกแยะอัน
เนื่องจากการโยกย้ายและการไหลตัวของคอนกรีต ต้องระวังอย่าใช้วธิ กี ารใด ๆ ทีจ่ ะทาให้คอนกรีตเกิดการ
แยกแยะ ห้ามปล่อยคอนกรีตเข้าทีจ่ ากระยะสูงเกินกว่า 2 เมตร นอกจากจะได้รบั อนุมตั จิ ากวิศวกร
ในกรณีทใ่ี ช้คอนกรีตเปลือยโดยมีมอร์ตา้ เป็ นผิว จะต้องใช้เครื่องมือทีเ่ หมาะสมดันหินให้ออกจากข้างแบบ
เพือ่ ให้มอร์ตา้ ออกมาอยู่ทผ่ี วิ ให้เต็มโดยไม่เป็ นโพรงเมือ่ ถอดแบบ การทาให้คอนกรีตแน่นให้ใช้วธิ สี นด้
ั ่ วย
เครื่อง หรือกระทุง้ เพือ่ ให้คอนกรีตหุม้ เหล็กเสริมและสิง่ ทีฝ่ งั จนทัวและเข้
่
าไปอัดตามมุมต่าง ๆ จนเต็มโดย
ขจัดกระเปาะอากาศและกระเปาะหินอันจะทาให้คอนกรีตเป็ นโพรงเป็ นหลุมบ่อหรือเกิดระนาบทีไ่ ม่แข็งแรง
ออกให้หมดสิ้น เครื่องสันจะต้
่ องมีความถีอ่ ย่างน้อย 7000 รอบต่อนาที และผูท้ ใ่ี ช้งานจะต้องมีความ
ชานาญเพียงพอห้ามมิให้ทาการสันคอนกรี
่
ตเกินขนาด และใช้เครื่องสันเป็
่ นตัวเขยื้อนคอนกรีตให้เคลือ่ นที่
จากตาแหน่งหนึ่งไปยังอีกตาแหน่งหนึ่งภายในแบบหล่อเป็ นอันขาด ให้จ่มุ และถอนเครื่องสันขึ
่ ้นลงตรง ๆ ที่
หลาย ๆ จุด ห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร ในการจุ่มแต่ละครัง้ จะต้องทิ้งระยะเวลาให้เพียงพอทีจ่ ะทาให้
คอนกรีตแน่นตัวแต่ตอ้ งไม่เกินไปจนเป็ นเหตุให้เกิดการแยกแยะ โดยปกติจดุ หนึ่ง ๆ ควรจุ่มอยู่ระหว่าง 5
ถึง 15 วินาที ในกรณีทห่ี น้าตัดของคอนกรีตบางเกินไปจนไม่อาจแหย่เครื่องสันลงไปได้
่
ก็ให้ใช้เครื่องสันนั
่ น้
แนบกับข้างแบบหรือใช้วธิ อี น่ื ทีไ่ ด้รบั การเห็นชอบแล ้ว สาหรับองค์อาคารสูง ๆ และหน้าตัดกว้าง เช่น เสา
ขนาดใหญ่ควรใช้เครื่องสันชนิ
่ ดเกาะติดกับข้างแบบ แต่ทงั้ นี้แบบหล่อต้องแข็งแรงพอทีจ่ ะสามารถรับความ
สันได้
่ โดยไม่ทาให้รูปร่างขององค์อาคารผิดไปจากทีก่ าหนด จะต้องมีเครื่องสันคอนกรี
่
ตสารองอย่างน้อย
หนึ่งเครื่องประจา ณ สถานทีก่ ่อสร้างเสมอในขณะเทคอนกรีต

รอยต่อและสิง่ ที่ฝงั ในคอนกรีต
ก. รอยต่อขณะก่อสร้างอาคาร
1. ในกรณีมไิ ด้ระบุตาแหน่งและรายละเอียดของรอยต่อนี้ในแบบ จะต้องจัดทาและวางในตาแหน่งซึง่ จะทาให้
โครงสร้างเสียความแข็งแรงน้อยทีส่ ุด และให้เกิดรอยร้าว เนื่องจากการหดตัวน้อยทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ และ
จะต้องได้รบั ความเห็นชอบก่อน
2. ผิวบนของผนังและเสาคอนกรีตจะต้องอยู่ในแนวราบ คอนกรีตซึง่ เททับเหนือรอยต่อขณะก่อสร้างทีอ่ ยู่ใน
แนวราบ จะต้องไม่ใช่คอนกรีตส่วนแรกทีอ่ อกจากเครื่องผสมและจะต้องอัดแน่นให้ทวโดยอั
ั่
ดให้เท่ากับ
คอนกรีตซึง่ เทไว้ก่อนแล้ว
3. ในกรณีของผิวทางแนวตัง้ ให้ใช้ปูนทรายในอัตราส่วน 1 : 1 ผสมนา้ ข้น ๆ ไล้ทีผ่ วิ ให้ทวก่
ั ่ อนทีจ่ ะเท
คอนกรีตใหม่ลงไป
4. ให้เดินเหล็กเสริมต่อเนื่องผ่านรอยต่อไป และจะต้องใส่สลักและเดือยเอียงตามแต่วศิ วกรจะเห็นสมควร
จะต้องจัดให้มสี ลักตามยาวลึกอย่างน้อย 5 เซนติเมตร สาหรับรอยต่อในผนังทัง้ หมด และระหว่างผนังกับ
แผ่นพื้นหรือฐานราก
5. ในกรณีทเ่ี ทคอนกรีตเป็ นชัน้ ๆ จะต้องยึดเหล็กทีโ่ ผล่เหนือแต่ละชัน้ ให้แน่นหนา เพือ่ ป้ องกันการเคลือ่ นตัว
ของเหล็กเสริมขณะเทคอนกรีตและในขณะคอนกรีตกาลังก่อตัว
6. ในขณะคอนกรีตยังไม่ก่อตัวให้ขจัดฝ้ านา้ ปูนและวัสดุทห่ี ลุดร่วงออกให้หมดโดยไม่จาเป็ นต้องทาให้ผวิ
หยาบอีก แต่หากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามนี้ได้ ก็ให้ขจัดออกโดยใช้เครื่องหลังจากเทคอนกรีตแล้ว 24 ชัว่ โมง
ขึ้นไป แล ้วให้ล ้างผิวทีท่ าให้หยาบนัน้ ด้วยนา้ สะอาดทันทีก่อนทีจ่ ะเทคอนกรีตใหม่ให้พรมนา้ ผิวคอนกรีตที่
รอยต่อทุกแห่งให้ช้ นื แต่ไม่ให้เปี ยกโชก
7. ถ้าหากต้องการหรือได้รบั การยินยอม อาจเพิม่ ความยึดหน่วงได้ตามวิธตี ่อไปนี้
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ใช้สารผสมเพิม่ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบแล้ว
ใช้สารหน่วงซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบแล ้ว เพือ่ ทาให้การก่อตัวของมอร์ตา้ ทีผ่ วิ ช้าลงแต่หา้ มใส่มากจน
ไม่ก่อตัวเลย
7.3 ทาผิวคอนกรีตให้หยาบตามวิธที ไ่ี ด้รบั รับรองแล ้ว โดยวิธนี ้ ีจะทาให้มวลรวมโผล่โดยสมา่ เสมอ
ปราศจากฝ้ านา้ ปูนหรือเม็ดมวลรวมทีห่ ลุดร่วงหรือผิวคอนกรีตทีช่ ารุด
ข. วัสดุฝงั ในคอนกรีต
1. ก่อนเทคอนกรีตจะต้องฝังปลอก ไส้ สมอ และวัสดุฝงั อืน่ ๆ ทีจ่ ะต้องทางานต่อไปในภายหลังให้เรียบร้อย
2. ผูร้ บั เหมาช่วงซึง่ ทางานเกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต จะต้องได้รบั แจ้งล่วงหน้าเพือ่ ให้มโี อกาสทีจ่ ะจัดวางสิง่ ซึง่
จะฝังได้ทนั ก่อนการเทคอนกรีต
3. จะต้องจัดวางแผ่นกันนา้ ท่อร้อยสายไฟและสิง่ ซึง่ จะฝังอืน่ ๆ เข้าทีใ่ ห้ถกู ตาแหน่งอย่างแน่นอนและยึดให้ดี
เพือ่ มิให้เกิดการเคลือ่ นตัว สาหรับช่องว่างในปลอกไส้และร่องสมอ จะต้องอุดด้วยวัสดุทจ่ี ะเอาออกได้งา่ ย
เป็ นการชัว่ คราว เพือ่ ป้ องกันมิให้คอนกรีตไหลเข้าไปในช่องว่างนัน้
4. รอยต่อระหว่างคอนกรีตของผนัง ถังนา้ และสระว่ายนา้ จะต้องเตรียมวัสดุกนั ซึมตามแนวรอยต่อ ให้
เหมาะสมกับรูปแบบของโครงสร้าง และแรงดันนา้ ในตาแหน่งนัน้ ๆ สามารถใช้ได้ทงั้ PVC water stop
หรือ swelling water stop โดยวัสดุกนั ซึมจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูอ้ อกแบบ และวิธกี ารติดตัง้ ต้อง
เป็ นไปตามวิธกี ารของผูผ้ ลิต และได้รบั การอนุมตั จิ ากผูค้ วบคุมงาน
ค. รอยต่อสาหรับพื้นถนน
รอยต่อทางยาวตลอดจนรอยต่อสาหรับกันการหดและการยึดตัวจะต้องอยู่ในตาแหน่งทีก่ าหนดไว้ในแบบ
ใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถเทคอนกรีตได้เต็มช่วงจะต้องทารอยต่อขณะก่อสร้างขึ้นในช่วงหนึ่ง ๆ จะมีรอยต่อขณะก่อสร้าง
เกินหนึ่งรอยไม่ได้และรอยต่อดังกล่าวจะต้องอยู่ภายในช่วงกลางแบ่งสามส่วนของช่วง
ความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมให้ สาหรับรอยต่อต่าง ๆ จะยอมให้มคี วามผิดพลาดมากทีส่ ุดได้ไม่เกินค่าต่อไปนี้
ระยะทางแนวราบ 6 มิลลิเมตร
ระยะทางแนวดิง่ 3 มิลลิเมตร
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กำรซ่อมผิวที่ชำรุด
ก. ห้ามปะซ่อมรูรอ้ ยเหล็กยึดและเนื้อทีช่ ารุดทัง้ หมดก่อนทีว่ ศิ วกรหรือผูแ้ ทนผูว้ ่าจ้างจะได้
ตรวจสอบแล ้ว
ข.
สาหรับคอนกรีตทีเ่ ป็ นรูพรุนเล็ก ๆ และชารุดเล็กน้อย หากวิศวกรลงความเห็นว่าพอทีจ่ ะซ่อมแซมให้ดไี ด้
จะต้องสกัดคอนกรีตทีช่ ารุดออกให้หมดจนถึงคอนกรีตดี เพือ่ ป้ องกันมิให้นา้ ในมอร์ตา้ ทีจ่ ะปะซ่อมนัน้ ถูกดูดซึม
ไปจะต้องทาคอนกรีตบริเวณทีจ่ ะปะซ่อมและเนื้อทีบ่ ริเวณโดยรอบเป็ นระยะออกมาอย่างน้อย 15 เซนติเมตร
มอร์ตา้ ทีใ่ ช้เป็ นตัวประสานจะต้องประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายละเอียดซึง่ ผ่านตะแกรง
เบอร์ 30 1 ส่วน ให้ละเลงมอร์ตา้ นี้ให้ทวพื
ั ่ ้นทีผ่ วิ
ค. ส่วนผสมสาหรับใช้อดุ ให้ประกอบด้วยซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายทีใ่ ช้ผสมคอนกรีต 2 1/2 ส่วน โดยปริมาตรชื้น
และหลวม สาหรับคอนกรีตเปลือยภายนอกให้ผสมซีเมนต์ขาวเข้ากับซีเมนต์ธรรมดาบ้าง
เพือ่ ให้
ส่วนผสมทีป่ ะซ่อมมีสกี ลมกลืนกับสีของคอนกรีตข้างเคียง ทัง้ นี้โดยใช้วธิ ที ดลองหาส่วนผสมเอาเอง
ง.
ให้จากัดปริมาณของนา้ ให้พอดีเท่าทีจ่ าเป็ นในการยกย้ายและการปะซ่อมเท่านัน้
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หลังจากทีน่ า้ ซึง่ ค้างบนผิวได้ระเหยออกจากพื้นทีท่ จ่ี ะปะซ่อมหมดแล้วให้ละเลงชัน้ ยึดหน่วงลงบนผิวนัน้ ให้ทวั ่
เมือ่ ชัน้ ยึดหน่วงนี้เริ่มเสียนา้ ให้ฉาบมอร์ตา้ ทีใ่ ช้ปะซ่อมทันทีใ่ ห้อดั มอร์ตา้ ให้แน่นโดยทัวถึ
่ งและปาดออกให้เนื้อ
นู นกว่าคอนกรีตโดยรอบเล็กน้อยและจะต้องทิ้งไว้เฉย ๆ อย่างน้อย 1 ชัว่ โมง เพือ่ ให้เกิดการหดตัวขัน้ ต้น
ก่อนทีจ่ ะตกแต่งขัน้ สุดท้ายบริเวณทีป่ ะซ่อมแล้วให้รกั ษาให้ช้ นื อย่างน้อย 7 วัน สาหรับผิวคอนกรีตเปลือยที่
ต้องการรักษาลายไม้แบบ ห้ามใช้เครื่องมือทีเ่ ป็ นโลหะฉาบเป็ นอันขาด
ในกรณีทร่ี ูพรุนนัน้ กว้างมากหรือลึกจนมองเห็นเหล็ก และหากวิศวกรลงความเห็นว่าอยู่ในวิสยั ทีจ่ ะซ่อมแซมได้
ก็ให้ปะซ่อมได้โดยใช้มอร์ตา้ ชนิดทีผ่ สมตัวยากันการหดตัวและผสมผงเหล็กเป็ นวัสดุแทนปูนทรายธรรมดา โดย
ให้ปฏิบตั ติ ามข้อแนะนาของผูผ้ ลิตโดยเคร่งครัด
ในกรณีทโ่ี พรงใหญ่และลึกมาก หรือเกิดข้อเสียหายใด ๆ เช่นคอนกรีตมีกาลังตา่ กว่ากาหนดและวิศวกรมี
ความเห็นว่าอาจทาให้เกิดอันตรายต่อผูใ้ ช้อาคารได้ ผูร้ บั เหมาจะต้องดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านัน้ ตามวิธี
ทีว่ ศิ วกรได้เห็นชอบด้วยแล้ว หรือหากวิศวกรเห็นว่าการชารุดมากจนไม่อาจแก้ไขให้ดไี ด้อาจสังให้
่ ทบุ ทิ้งแล้ว
สร้างขึ้นใหม่ โดยผูร้ บั เหมาจะต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการนี้ทงั้ สิ้น

กำรบ่มและกำรป้ องกัน
หลังจากได้เทคอนกรีตแล้วและอยู่ในระยะกาลังแข็งตัว จะต้องป้ องกันคอนกรีตนัน้ จากอันตรายทีอ่ าจเกิดจากแสงแดด
ลมแห้ง ฝน นา้ ไหล การเสียดและจากการบรรทุกนา้ หนักเกินสมควร สาหรับคอนกรีตซึง่ ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดที่ 1 จะต้อง
รักษาให้ช้ นื ต่อเนื่องกันเป็ นเวลาอย่างน้อย 7 วัน โดยวิธคี ลุมด้วยกระสอบหรือผ้าใบเปี ยกหรือขัง หรือพ่นนา้ หรือโดย
วิธที เ่ี หมาะสมอืน่ ๆ ตามทีว่ ศิ วกรเห็นชอบ สาหรับผิวคอนกรีตในแนวตัง้ เช่น เสา ผนัง และด้านข้างของคานให้หมุ ้
กระสอบหรือผ้าใบให้เหลือ่ มซ้อนกันและรักษาให้ช้ นื โดยให้สง่ิ ทีค่ ลุมนี้แนบติดกับคอนกรีต ในกรณีทใ่ี ช้ปูนซีเมนต์ชนิด
ให้กาลังสูงเร็ว ระยะเวลาการบ่มชื้นให้อยู่ในวินิจฉัยของวิศวกร
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กำรทดสอบ
ก. การทดสอบแท่งกระบอกคอนกรีต ชิ้นตัวอย่างสาหรับการทดสอบอาจนามาจากทุก ๆ รถหรือตามแต่วศิ วกรจะ
กาหนด ทุกวันจะต้องเก็บชิ้นตัวอย่างไม่นอ้ ยกว่า 6 ชิ้น สาหรับทดสอบ 7 วัน 3 ก้อน และ 28 วัน 3 ก้อน วิธเี ก็บ
เตรียม บ่ม และทดสอบชิ้นตัวอย่างให้เป็ นไปตาม “วิธที าและบ่มชิ้นตัวอย่างคอนกรีตรับแรงอัดและแรงดัดใน
สนาม” (ASTM C 31) และ “วิธที ดสอบสาหรับกาลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรีต” (ASTM C390) ตามลาดับ
ข. รายงาน ผูร้ บั เหมาจะต้องส่งรายงานผลการทดสอบกาลังอัดคอนกรีตรวม 3 ชุด สาหรับ ผูแ้ ทนผูว้ ่าจ้าง 1 ชุด
และสานักงานวิศวกรและสถาปนิก 2 ชุด
รายงานจะต้องรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. วันทีห่ ล่อ
2. วันทีท่ ดสอบ
3. ประเภทของคอนกรีต
4. ค่าการยุบ
5. ส่วนผสม
6. หน่วยนา้ หนัก
7. กาลังอัด
7.1 ณ จุดเริ่มร้าว
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7.2 ณ จุดประลัย
การทดสอบแนว ระดับ ความลาด และความไม่สมา่ เสมอของพื้นถนนคอนกรีตในบริเวณอาคารเมือ่ คอนกรีต
พื้นถนนแข็งตัวแล ้ว จะต้องทาการตรวจสอบแนวระดับความลาดตลอดจนความไม่สมา่ เสมอต่าง ๆ อีกครัง้
หนึ่ง หาก ณ จุดใดผิวถนนสูงกว่าบริเวณข้างเคียงเกิน 3 มิลลิเมตร จะต้องขัดออกแต่ถา้ สูงมากกว่านัน้
ผูร้ บั เหมาจะต้องทุบพื้นช่วงนัน้ ออกแล ้วหล่อใหม่โดยต้องออกค่าใช้จ่ายเองทัง้ หมด
การทดสอบความหนาของพื้นคอนกรีตในบริเวณอาคาร
ผูว้ ่าจ้างหรือผูแ้ ทนอาจกาหนดให้มกี ารทดสอบความหนาของพื้นถนนคอนกรีตโดยวิธเี จาะเอาแก่นไปตรวจตาม
วิธขี อง ASTM C 174 ก็ได้ หากปรากฏว่าความหนาเฉลีย่ น้อยกว่าทีก่ าหนดเกิน 3 มิลลิเมตร วิศวกรจะเป็ นผู ้
ตัดสินว่าถนนนัน้ มีกาลังพอจะรับนา้ หนักบรรทุกทีค่ านวณออกแบบไว้ได้หรือไม่ หากวิศวกรลงความเห็นว่าพื้น
ถนนนัน้ ไม่แข็งแรงพอทีจ่ ะรับนา้ หนักบรรทุกทีค่ านวณออกแบบไว้ได้ ผูร้ บั เหมาจะต้องทุบออกแล ้วเทคอนกรีต
ใหม่โดยจะเรียกเงินเพิม่ จากผูว้ ่าจ้างมิได้

กำรประเมินผลกำรทดสอบกำลังอัด
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.

ค่าเฉลีย่ ของผลการทดสอบชิ้นตัวอย่างสามชิ้นหรือมากกว่าซึง่ บ่มในห้องปฏิบตั กิ ารจะต้องไม่ตา่ กว่าค่าทีก่ าหนด
และจะต้องไม่มคี ่าใดตา่ กว่าร้อยละ 80 ของค่ากาลังอัดทีก่ าหนด
หากกาลังอัดมีค่าตา่ กว่าทีก่ าหนดก็อาจจาเป็ นต้องเจาะเอาแก่นคอนกรีตไปทาการทดสอบ
การทดสอบแก่นคอนกรีตจะต้องปฏิบตั ติ าม “วิธเี จาะและทดสอบแก่นคอนกรีตทีเ่ จาะและคานคอนกรีตทีเ่ ลือ่ ย
ตัดมา” (ASTM C24) การทดสอบแก่นคอนกรีตต้องกระทาในสภาพผึง่ แห้งในอากาศ
องค์อาคารหรือพื้นทีค่ อนกรีตส่วนใดทีว่ ศิ วกรพิจารณาเห็นว่าไม่แข็งแรงพอให้เจาะแก่นอย่างน้อยสองก้อนจาก
แต่ละองค์อาคารหรือพื้นทีน่ นั้ ๆ ตาแหน่งทีจ่ ะเจาะแก่นให้วศิ วกรเป็ นผูก้ าหนด
กาลังของแก่นทีไ่ ด้จากแต่ละองค์อาคารหรือพื้นทีจ่ ะต้องมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ หรือสูงกว่าร้อยละ 90 ของกาลังที่
กาหนดจึงจะถือว่าใช้ได้
จะต้องอุดรูซง่ึ เจาะเอาแก่นออกมาตามวิธใี นข้อ 4010
หากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าคอนกรีตมีความแข็งแรงไม่พอ จะต้องทุบคอนกรีตนัน้ ทิ้งแล้วหล่อใหม่โดย
ผูร้ บั เหมาเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้น
ชิ้นตัวอย่างแท่งกระบอกคอนกรีตอาจใช้ลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 ซม. แทนได้โดยให้เปรียบเทียบค่ากาลังอัด
ตามมาตรฐานสาหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของ ว.ส.ท.
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หมวด 5 เหล็กรูปพรรณ
5001

ทัว่ ไป
ก.
“กรณีทวไปและกรณี
ั่
พเิ ศษ” ทีร่ ะบุไว้ในภาคอืน่ ให้นามาใช้กบั หมวดนี้ดว้ ย
ข. บทกาหนดส่วนนี้คลุมถึงเหล็กรูปพรรณทุกชนิด
ค. รายละเอียดเกี่ยวกับรูปพรรณ ซึง่ มิได้ระบุในแบบและบทกาหนดนี้ ให้ถอื ปฏิบตั ติ าม “มาตราฐานสาหรับอาคาร
เหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทุกประการ

5002

วัสดุ
เหล็กรูปพรรณ ทัง้ หมดจะต้องมีคุณสมบัตสิ อดคล ้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมที่ มอก.12272539 หรือ ASTM A36 หรือ JIS ทีเ่ หมาะสมและเทียบเท่า

5003

กำรกองเก็บวัสดุ
การเก็บเหล็กรูปพรรณทัง้ ทีป่ ระกอบแล้วและยังไม่ได้ประกอบ จะต้องเก็บไว้บนยกพื้นเหนือพื้นดิน จะต้องรักษาเหล็ก
ให้ปราศจากฝุ่น ไขมัน หรือสิง่ แปลกปลอมอืน่ ๆ และต้องระวังรักษาอย่าให้เหล็กเป็ นสนิม

5004

กำรต่อ
รายละเอียดในการต่อให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุในแบบทุกประการ

5005

รูและช่องเปิ ด
การเจาะหรือตัดหรือกดทะลุให้เป็ นรูตอ้ งกระทาตัง้ ฉากกับผิวของเหล็กและห้ามขยายรูดว้ ยความร้อนเป็ นอันขาดในเสาที่
เป็ นเหล็กรูปพรรณซึง่ ต่อกับคาน ค.ส.ล. จะต้องเจาะรูไว้เพือ่ ให้เหล็กเสริมในคานคอนกรีตสามารถลอดได้ รูจะต้อง
เรียบร้อยปราศจากรอยขาดหรือแหว่ง ขอบรูซง่ึ คมและยืน่ เล็กน้อยอันเกิดจากการเจาะตัวสว่านให้ขจัดออกให้หมดด้วย
เครื่องมือโดยลบมุม 2 มิลลิเมตร ช่องเปิ ดอืน่ ๆ เหนือจากรูสลักเกลียวจะต้องเสริมแหวนเหล็กซังมี
่ ความหนาไม่นอ้ ย
กว่าความหนาขององค์อาคารทีเ่ สริมนัน้ รูหรือช่องเปิ ดภายในของแหวนจะต้องเท่ากับช่องเปิ ดขององค์อาคารทีเ่ สริมนัน้

5006

กำรประกอบและยกติดตัง้
ก. แบบขยาย ก่อนจะทาการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกชิ้น ผูร้ บั เหมาจะต้องส่งแบบขยาย ต่อผูแ้ ทนผูว้ ่าจ้างเพือ่ รับ
ความเห็นชอบ
1. จะต้องจัดทาแบบทีส่ มบูรณ์แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดต่อประกอบ และการติดตัง้ รู สลักเกลียว
รอยเชื่อม และรอยต่อทีจ่ ะกระทาในโรงงาน
2. สัญลักษณ์ต่าง ๆ ทีใ่ ช้จะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
3. จะต้องมีสาเนาเอกสารแสดงบัญชีวสั ดุ และวิธกี ารยกติดตัง้ ตลอดจนการยึดโยงชัว่ คราว
ข.
การประกอบและยกติดตัง้
1. ให้พยายามประกอบทีโ่ รงงานให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5007

การตัดเฉือน ตัดด้วยไฟ สกัด และกดทะลุ ต้องกระทาอย่างละเอียดประณีต
องค์อาคารทีว่ างทาบกันจะต้องวางให้แนบสนิทเต็มหน้า
การติดตัวเสริมกาลังและองค์อาคารยึดโยงกระทาอย่างประณีต สาหรับตัวเสริมกาลังมีตดิ แบบอัดแน่น
ต้องอัดให้สนิทจริง ๆ
รายละเอียดให้เป็ นไปตาม “มาตรฐานสาหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ฯ ที่ 1003-18 ทุกประการ
ห้ามใช้วธิ เี จาะรูดว้ ยไฟ จะต้องแก้แนวต่าง ๆ ให้ตรงตามแบบ รูทเ่ี จาะไว้ไม่ถกู ต้อง ฯลฯ จะต้องอุดให้
เต็มด้วยวิธเี ชื่อมและเจาะรูใหม่ให้ถกู ตาแหน่ง
ไฟทีใ่ ช้ตดั ควรมีเครื่องมือกลเป็ นตัวนา
การเชื่อม
8.1 ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน AWS สาหรับการเชื่อมในงานก่อสร้างอาคาร
8.2 ผิวหน้าทีจ่ ะทาการเชื่อมจะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อน ตะกรันสนิม ไขมัน สี และวัสดุ
แปลกปลอมอืน่ ๆ ทีท่ าให้เกิดผลเสียต่อการเชื่อมได้
8.3 ในระหว่างการเชื่อมจะต้องยึดชิ้นส่วนทีจ่ ะเชื่อมติดกันให้แน่นเพือ่ ให้ผวิ แนบสนิทสามารถทาสีอดุ
ได้โดยง่าย
8.4 หากสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ให้พยายามเชื่อมในตาแหน่งราบ
8.5 ให้วางลาดับการเชื่อมให้ดี
เพือ่ หลีกเลีย่ งการบิดเบี้ยวและหน่ วยแรงตกค้างในระหว่าง
กระบวนการเชื่อม
8.6 ในการเชื่อมแบบชนจะต้องเชื่อมในลักษณะทีใ่ ห้ได้การ Penetration โดยสมบูรณ์ โดยมิให้มี
กระเปาะตะกรันขังอยู่ ในกรณีน้ ีอาจใช้วธิ ลี บมุมตามขอบหรือ Backing Plates ก็ได้
8.7 ชิ้นส่วนทีจ่ ะต่อเชื่อมแบบทาบ จะต้องวางให้ชดิ กันมากทีส่ ุดทีจ่ ะทาได้ และไม่ว่ากรณีใดจะต้อง
ห่างกันไม่เกิน 6 มิลลิเมตร
8.8 ช่างเชื่อมจะต้องใช้ช่างเชื่อมทีม่ คี วามชานาญเท่านัน้ และเพือ่ เป็ นการพิสูจน์ถงึ ความสามารถจะมี
การทดสอบความชานาญของช่างเชื่อมทุก ๆ คน

งำนสลักเกลียว
ก. การตอกสลักเกลียวจะต้องกระทาด้วยความประณีต โดยไม่ทาให้เกลียวเสียหาย
ข. ต้องแน่ใจว่าผิวรอยต่อเรียบ และผิวทีร่ องรับจะต้องสัมผัสกันเต็มหน้าก่อนจะทาการขันเกลียว
ค. เมือ่ ขันสลักเกลียวแน่นแล้วให้ทบุ ปลายเกลียวเพือ่ มิให้แป้ นสลักเกลียวคลายตัว

5008

กำรต่อและประกอบในสนำม
ก. ให้ปฏิบตั ติ ามทีร่ ะบุในแบบขยาย และคาแนะนาในการยกติดตัง้ โดยเคร่งครัด
ข. ค่าผิดพลาดทีย่ อมให้ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากล
ค. จะต้องทานัง่ ร้านคา้ ยัน ยึดโยง ฯลฯ ให้พอเพียงเพือ่ ยึดโครงสร้างให้แน่นหนาอยู่ในแนว และตาแหน่งทีต่ อ้ งการ
เพือ่ ความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั งิ านจนกว่างานประกอบจะเสร็จเรียบร้อยและแข็งแรงดีแล ้ว
ง. หมุด ให้ใช้สาหรับยึดชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าหากันโดยไม่ให้เหล็ก (โลหะ) เกิดการบิดเบี้ยวชารุดเท่านัน้
จ. ห้ามใช้วธิ ตี ดั ด้วยแก๊สเป็ นอันขาด นอกจากจะได้รบั อนุมตั จิ ากวิศวกร
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ฉ. สลักเกลียวยึดและสมอ ให้ตงั้ โดยใช้แบบนาเท่านัน้
ช. แผ่นรองรับ
1. ใช้ตามทีก่ าหนดในแบบขยาย
2. ให้รองรับและปรับแนวด้วยลิม่ เหล็ก
3. หลังจากได้ยกติดตัง้ เสร็จเรียบร้อยแล ้ว ให้อดั มอร์ตา้ ชนิดทีไ่ ม่หดตัวและใช้ผงเหล็กเป็ นมวลรวมใต้แผ่น
รองรับให้แน่นแล้วติดขอบลิม่ ให้เสมอกับขอบของแผ่นรองรับโดยทิ้งส่วนทีเ่ หลือไว้ในที่

5009

กำรป้ องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน
ก.

ข.

เกณฑ์กาหนดทัวไป
่
งานนี้หมายรวมถึง
การทาสีและการป้ องกันการผุกร่อนของงานเหล็กให้ตรงตามบทกาหนดและแบบ และให้
เป็ นไปตามข้อกาหนดของสัญญานี้ทกุ ประการ
ผิวทีจ่ ะทาสี
1. การทาความสะอาด
1.1 ก่อนจะทาสีบนผิวใด ๆ ยกเว้นผิวทีอ่ าบโลหะ จะต้องขัดผิวให้สะอาดโดยใช้เครื่องมือขัด เช่น จาน
คาร์บอรันดัม หรือเครื่องมือชนิดอืน่ ทีเ่ หมาะสม จากนัน้ ให้ขดั ด้วยแปรงลวดเหล็กและกระดาษ
ทราย เพือ่ ขจัดเศษโลหะทีห่ ลุดร่อนออกให้หมด แต่ตอ้ งพยายามหลีกเลีย่ งการใช้เครื่องขัดด้วย
ลวดเป็ นระยะเป็ นระยะเวลานาน เพราะอาจทาให้เนื้อโลหะไหม้ได้
1.2 สาหรับรอยเชื่อม และผิวเหล็กทีไ่ ด้รบั ความกระทบกระเทือนจากการเชื่อมจะต้องเตรียมผิวสาหรับ
ทาสีใหม่เช่นเดียวกับผิวทัวไปตามวิ
่
ธใี นข้อ 1.1
2. สีรองพื้น
หากมิได้ระบุเป็ นอย่างอืน่ งานเหล็กรูปพรรณทัง้ หมดให้ทาสีรองพื้นด้วยสีกนั สนิมแล ้วทาสีกนั สนิมทับอีก
สองชัน้
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หมวด 6 กำรขุด ถม บดอัด และแต่งระดับลำดเอียง
6001

ทัว่ ไป
“กรณีทวไปและกรณี
ั่
พเิ ศษ” ทีร่ ะบุไว้ในภาคอืน่ ให้นามาใช้ในหมวดนี้ดว้ ย

6002

ขอบเขตของงำน
งานในหมวดนี้รวมถึงการขุด เจาะ ถม บดอัด และการดาเนินงานอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับงานดิน เพือ่ ให้การก่อสร้างเป็ นไป
ตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียด

6003

ฝี มือกำรทำงำน
จะต้องเตรียมแนวและระดับต่าง ๆ ให้เรียบร้อย การใช้เครื่องมือในการขุดดินฐานราก จะต้องกระทาด้วยความ
ระมัดระวัง โดยการตรวจสอบระดับหัวเสาเข็มทีเ่ จาะไปแล ้วเพือ่ กันเสาเข็มหักหรือผิดศูนย์ ถ้าหากเสาเข็มหักหรือผิด
ศูนย์ผูร้ บั เหมาจะต้องทาการแก้ไขตาม คาแนะนาของวิศวกรอย่างเคร่งครัด โดยค่าใช้จ่ายทัง้ หมดเป็ นของผูร้ บั เหมา
ทัง้ สิ้น

6004

กำรป้ องกัน
ก.

ข.

6005

อาคารข้างเคียง
ผูร้ บั เหมาจะต้องป้ องกัน และระมัดระวังการเคลือ่ นย้าย และทรุดตัวของอาคารหรือโครงสร้างข้างเคียง โดยจัดหา
และติดตัง้ คา้ ยันหรือกรรมวิธีต่าง ๆ เพือ่ ป้ องกันอันตรายซึง่ อาจจะเกิดขึ้นก่อนลงมือเกี่ยวกับงานดิน ผูร้ บั เหมา
จะต้องเสนอกรรมวิธใี นการป้ องกันให้วศิ วกรตรวจอนุมตั วิ ศิ วกรตรวจอนุมตั กิ ่อนจึงดาเนินการได้
ส่วนต่าง ๆ ใต้ดนิ ทีม่ อี ยู่เดิม
ส่วนต่าง ๆ ของอาคารและระบบสาธารณูปโภคทีม่ อี ยู่เดิม เมือ่ ค้นพบจากการขุดเจาะดิน ซึง่ มิได้แสดงไว้ในแบบ
รูปและรายการ และเป็ นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผูร้ บั เหมาจะต้องจัดการโยกย้าย โดยค่าใช้จ่ายทัง้ หมดเป็ นของ
ผูร้ บั เหมาทัง้ สิ้น

กำรขุดดิน
ก.

ข.

การขุดดินทัวไป
่
ระยะและระดับในการขุดดินต้องตรงกับรูปแบบทีไ่ ด้ระบุไว้ ระดับก้นหลุมของงานขุดดินต้องอยู่ในระดับทีถ่ กู ต้อง
แน่นอน
1. งานขุดดินสาหรับการก่อสร้างอาคาร รวมความถึงงานขุดมวลวัสดุทป่ี ะปนอยู่ในดินตามธรรมชาติของดิน
ทัวไป
่
2. มวลวัสดุทต่ี อ้ งการขุดทัง้ หมดสาหรับการแต่งชัน้ ดินรอบอาคาร ต้องตรงตามรายการละเอียด
3. มวลวัสดุทข่ี ดุ ขึ้นมา หากวิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม สาหรับการถมดินผูร้ บั เหมาต้องจัดการขน
ย้ายออกจากสถานทีก่ ่อสร้าง
การขุดดินฐานราก
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ง.

6006

ต้องจัดการหล่อฐานรากทันทีหลังจากทีก่ ารขุดดินสาหรับฐานรากได้เสร็จเรียบร้อย
เมือ่ หล่อฐานราก
เรียบร้อยแล ้ว การถมดินกลบฐานรากเป็ นหน้าทีโ่ ดยตรงของผูร้ บั เหมา
2. ในกรณีทข่ี ดุ พบโบราณวัตถุ ผูร้ บั เหมาจะต้องแจ้งให้ผูว้ ่าจ้างทราบทันทีและโบราณวัตถุทข่ี ดุ ได้จะต้องตก
เป็ นสมบัตขิ องผูว้ ่าจ้างทัง้ สิ้น
3. ผูร้ บั เหมาจะต้องเตรียมสูบนา้ ออกจากบริเวณก่อสร้างตลอดเวลา และต้องไม่ทาให้คอนกรีตทีก่ าลังเทอยู่
เสียหาย
การขุดร่องหรือคู
ต้องระมัดระวังในการขุดร่องหรือคูระบายนา้ ทีร่ วมอยู่ในอาคาร ตลอดจนการบารุงรักษาและต้องไม่ทาให้ฐานราก
เสียหายด้วย
พื้นคอนกรีตวางบนผิวดิน
ชัน้ ดินทีร่ องรับพื้นคอนกรีตจะต้องเป็ นดินอัดแน่นตามทีไ่ ด้ระบุ และต้องอยู่ในระดับทีไ่ ด้แสดงไว้ในรูปแบบ

กำรถมดิน และกำรกลบเกลี่ยดิน
การถมดินจะต้องได้ระดับทีเ่ หมาะสม เพือ่ การทรุดและทรงตัวของมวลดิน ผูร้ บั เหมาต้องจัดการให้ได้ระดับสุดท้ายตรง
ตามรูปแบบ
ก. วัสดุ
วัสดุทใ่ี ช้และกลบเกลีย่ ต้องประกอบด้วยดินทีเ่ หมาะสม ในกรณีทใ่ี ช้ดนิ ทีข่ ดุ จากบริเวณสถานทีก่ ่อสร้างจะต้อง
ได้รบั การอนุมตั จิ ากวิศวกรก่อน และผูร้ บั เหมาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนาดินจากทีอ่ น่ื มาถมแทน
ข. การจัดปรับระดับ
ก่อนการถมดินและการกลบเกลีย่ ดิน พื้นทีใ่ นบริเวณนัน้ ต้องอยู่ในสถาพทีเ่ รียบร้อยได้ระดับตามแนวนอน และ
ใช้เครื่องมืออัดแน่นตามทีไ่ ด้ระบุไว้ แต่ตอ้ งไม่เป็ นอันตรายต่อโครงสร้างอืน่ หรือส่วนของอาคารทีอ่ ยู่ใกล้เคียง

6007

กำรถมด้วยดิน กรวด หรือทรำย
ก. การถมประกอบด้วยทราย กรวด และหินตามรายละเอียดในหมวดคอนกรีต
ข. การถมด้วยหิน กรวด หรือทรายต้องเตรียมและจัดทาตามขนาดและความหนาทีไ่ ด้ระบุไว้ในรูปแบบ
ค. มวลวัสดุทใ่ี ช้ถมต้องมีคุณสมบัตใิ นการควบคุมความชื้นของฐานรากได้พอเหมาะด้วย
ต้องมีกรรมวิธตี าม
คาแนะนาของบริษทั ทีป่ รึกษา โดยคานึงถึงความหนาและรูปร่างของมวลทีใ่ ช้ถม
ง. หลังจากการอัดแน่นแล้วต้องมีการตรวจสอบความหนาแน่นตามมาตรฐาน วสท.

34

BLOCK-H

งำนโครงสร้ำง

หมวด 7 งำนพื้นคอนกรีตอัดแรง
7001

ทัว่ ไป
ข้อกาหนดในหมวดนี้ครอบคลุมงานก่อสร้างส่วนพื้นซึง่ ทาด้วยคอนกรีตโดยทีม่ กี ารเสริมเหล็กเสริมแรงดึงสูงและ/หรือ
เหล็กเสริมธรรมดา และมีการดึงเหล็กเสริมแรงดึงสูงภายหลังเพือ่ อัดแรงคอนกรีต

7002

วัสดุ
ก.

ข.

ค.

คอนกรีต
1.
วัสดุ
วัสดุทใ่ี ช้ในการผสมคอนกรีตโดยทัว่ ๆ ไป ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในหมวด 4 นอกจากนี้จะต้องได้
ตามข้อกาหนดต่อไปนี้
นา้ ยาผสมคอนกรีต (Admixture)
นา้ ยาผสมคอนกรีตทีจ่ ะใช้ตอ้ งมีคุณสมบัตติ ามข้อกาหนดของมาตรฐาน ASTM C 260-73 และ
ASTM C 494-71 และต้องไม่มี Chlorides, Nitrates, Sulphates หรือสารอืน่ ทีม่ ผี ลเสียต่อเหล็ก
เสริมแรงดึงสูง
นอกจากนี้จะต้องไม่มผี ลเสียต่อคุณสมบัตริ ะยะยาวของคอนกรีตทัง้ ด้านกาลัง การหดตัว (Shrinkage)
และการคืบ (Creep) ให้ส่งเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธใี ช้นา้ ยาผสมตลอดจนคุณสมบัตติ ่าง ๆ
พร้อมทัง้ ระบุผลการใช้งานสาคัญทีผ่ ่านมา
2.
ส่วนผสม
ผูร้ บั จ้างต้องแสดง
Mix Design พร้อมผลการทดลองยืนยันว่าได้กาลัง ตามทีร่ ะบุในแบบ
นอกจากนี้ส่วนผสมทีใ่ ช้จกั ต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้
ปริมาณซีเมนต์ตอ้ งไม่ตา่ กว่า 350 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกิน 430 กก./ลบ.ม.
ขนาดใหญ่ทส่ี ุดของมวลหยาบ ต้องไม่เล็กกว่า 20 มม. หากใช้ป ั ๊มคอนกรีตต้องเสนอรายละเอียดอืน่ ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องด้วย
3.
กาลังของคอนกรีต
กาลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตทรงกระบอก เมือ่ อายุ 28 วัน ให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุในแบบ กาลังอัด
ประลัยของแท่งคอนกรีตดึงลวดต้องไม่ตา่ กว่า 75% ของกาลังประลัย เมือ่ 28 วัน แต่ไม่ตา่ กว่า 240
กก./ตร.ซม.
4.
การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต
ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในหมวด 4
เหล็กเสริมแรงดึงสูง
เหล็กเสริมแรงดึงสูงต้องเป็ นชนิด Seven Wire-Stress relieved Uncoated Strand เกรด 270 ksi
Normal Relaxation มีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามมาตรฐาน ASTM A416-74 หรือเทียบเท่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ระบุเป็ น 12.7 มม. (1/2 นิ้ว)
เชือกเหล็กทีม่ กี ารยึดเหนี่ยว (Bonded Tendons)
1.
วัสดุหมุ ้
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ง.

จ.

วัสดุหมุ ้ สาหรับเชือกเหล็กทีม่ กี ารยึดเหนี่ยวต้องมีความแข็งแรงและทนทานต่อความเสียหายทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง และสามารถป้ องกันนา้ ปูนจากคอนกรีตได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
ต้องมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกเหล็กไม่นอ้ ยกว่า 6.5 มม. และมีพ้นื ทีห่ น้าตัดไม่นอ้ ย
กว่า 2.0-2.5 เท่า ของพื้นทีห่ น้าตัดเหล็กเสริมแรงดึงสูงในแต่ละเชือกเหล็ก วัสดุหมุ ้ ต้องสามารถถ่าย
แรงจากเชือกเหล็กไปยังพื้นคอนกรีตตลอดความยาวของเชือกเหล็กได้
วัสดุหมุ ้ นี้จะต้องเป็ นชนิด
Corrugate ทีผ่ ลิตจาก Galvanize Steel และต้องมีความยาวแต่ละท่อนต่อเนื่องกันไม่นอ้ ยกว่า 20
เมตร
2.
การอัดนา้ ปูน (Grouting)
วัสดุทใ่ี ช้ในการอัดนา้ ปูนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในหมวด 4 อัตราส่วนระหว่างนา้ ต่อซีเมนต์ทใ่ี ช้ในการ
ผสมนา้ อัดปูนต้องไม่เกิน 0.45 และกาลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตทรงกระบอกต้องไม่ตา่ กว่ากาลังรับ
แรงอัดประลัยของพื้นอัดแรง
เชือกเหล็กไร้การยึดเหนี่ยว (Unbonded Tendons)
1.
สารอาบเหล็กเสริมกันการกัดกร่อน
สารทีใ่ ช้อาบกันการกัดกร่อนของเหล็กเสริมแรงดึงสูงต้องเป็ นจารบีชนิดทีม่ คี วามคงทนในระยะยาว
ในช่วงอุณหภูมใิ ช้งาน ต้องมีเอกสารแสดงผลการใช้งานหรือผลการทดลอง
2.
วัสดุหมุ ้ กันการยึดเหนี่ยว
วัสดุหมุ ้ เชือกเหล็กอาจเป็ นกระดาษพันชนิดเสริมใย (Fibre Reinforced Kraft Paper)
หรือ
ห่อหุม้ ในกรณีทเ่ี ป็ นกระดาษพันต้องมีนา้ หนักไม่ตา่ กว่า 170 gsm. มีความเหนียวทนต่อการฉีกขาด
การพันต้องพันทาบกันไม่ตา่ กว่า 3 ชัน้ ต้องทนต่อความชื้นและต้องป้ องกันการรัว่ ซึมของนา้ ปูนได้โดย
สิ้นเชิง สาหรับท่อหุม้ ต้องเป็ นชนิด Polyethylene ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14 มม. ความหนา
ของท่อต้องไม่นอ้ ยกว่า 1 มม.
อย่างไรก็ตาม หากมีเกณฑ์กาหนดทีส่ าคัญอย่างอืน่ เป็ นตัวตัดสิน วิศวกรสงวนไว้ซง่ึ สิทธิทจ่ี ะเลือกใช้
หรือไม่เลือกใช้วสั ดุหมุ ้ อย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นนี้ได้
การอาบเหล็กเสริมด้วยจารบี ต้องเป็ นไปตามข้อแนะนาของผูผ้ ลิตจารบี กรรมวิธที ใ่ี ช้ตอ้ งสามารถทา
ให้อาบผิวเหล็กเสริมด้วยจารบีได้สมา่ เสมอในปริมาณทีเ่ พียงพอทีจ่ ะป้ องกันการกัดกร่อนของเหล็ก
เสริมแรงดึงสูงได้ ตลอดระยะเวลาใช้งานของโครงสร้าง
3.
การทดสอบคุณภาพ
ให้ทดสอบตัวอย่างเหล็กเสริมแรงดึงสูง ทางด้านกาลังโดยทดสอบตามทีผ่ ูค้ วบคุมงานเห็นสมควร แต่
ต้องทดสอบไม่นอ้ ยกว่า 3 ตัวอย่าง ต่อพื้นแต่ละชัน้ ทีม่ พี ้นื ทีน่ อ้ ยกว่า 2000 ตารางเมตร สาหรับ
พื้นทีท่ ม่ี ากกว่าให้เทียบตามส่วน ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดในการนี้เป็ นภาระของผูร้ บั เหมาแต่ผูเ้ ดียว
สาหรับคุณสมบัติ Modulus of Elasticity และ Relaxation นัน้ ให้ผูร้ บั เหมาเสนอผลรับรอง
คุณภาพจากผูผ้ ลิต อย่างไรก็ตาม ผูอ้ อกแบบสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะขอให้ผูร้ บั เหมาทาการทดสอบคุณสมบัตใิ น
กรณีทจ่ี าเป็ น โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ บั เหมา
สมอยึด (Anchorage)
สมอยึดต้องทาด้วยวัสดุคุณภาพดี มีมติ ติ ่าง ๆ ตรงตามมิตทิ ก่ี าหนดไว้ในแบบ รายละเอียดของผูผ้ ลิตภายใต้
ความคลาดเคลือ่ นไม่เกิน 5%
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ฉ.
ช.
ฌ.

7003

สมอยึดสาหรับเชือกเหล็กทีม่ กี ารยึดเหนี่ยว (Bonded Tendon) และเชือกเหล็กไร้การยึดเหนี่ยว (Unbonded
Tendon) ต้องสามารถถ่ายแรงได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 และ 95 ของแรงดึงประลัยระบุของเชือกเหล็กในสภาพ
ไร้การยึดเหนี่ยวตามลาดับ และสมอยึดต้องสามารถยึดเหล็กไว้ดว้ ยแรงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด
อายุการใช้งานของโครงสร้าง นอกจากนี้ตอ้ งมีคุณสมบัตกิ าลังล้าเพียงพอโดยทีส่ ามารถรับแรงกระทาครบวงจร
จาก 60%-60%-60% ของกาลังดึงประลัยของเหล็กเสริมอัดแรงจานวน 500,000 รอบ โดยไม่วบิ ตั ิ และสามารถ
รับแรงกระทาครบวงจรจาก 40%-80%-40% ของกาลังดึงประลัยของเหล็กเสริมอัดแรงจานวน 50 รอบ โดยไม่
วิบตั ิ การทดสอบดังกล่าวนี้อาจใช้เกณฑ์มาตรฐานทีเ่ ชื่อถือได้และเทียบเท่า
ผูร้ บั เหมาต้องเสนอแบบพร้อมรายละเอียด (ส่วนผสมทางเคมี คุณสมบัตติ ่าง ๆ) ของสมอยึดตลอดจนแสดงผล
การทดลองคุณภาพของสมอยึดซึง่ ผลิตจากแหล่ง และด้วยกรรมวิธเี ดียวกันกับของทีใ่ ช้ในการก่อสร้างนี้ ในกรณี
ทีม่ ปี ญั หา วิศวกรสงวนไว้ซง่ึ สิทธิ์ทจ่ี ะให้มกี ารทดสอบสมอยึด โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นัน้ ผูร้ บั เหมาต้องรับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียว
เหล็กเสริมธรรมดา
ให้เป็ นไปตามข้อกาหนด ในหมวด 3
เหล็กรูปพรรณ
ให้เป็ นไปตามข้อกาหนด ในหมวด 5
การกองเก็บวัสดุ
สาหรับเหล็กเสริมแรงดึงสูง ให้กองเก็บบนพื้นทีย่ กสูงเพียงพอทีป่ ลอดภัยจากความเปี ยกชื้นและมีหลังคาปก
คลุม ต้องแยกกองเหล็กเสริมแรงดึงสูงจากกองวัสดุอน่ื ๆ โดยเด็ดขาดสาหรับวัสดุอน่ื ๆ ให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้อง

ระบบอัดแรง
ระบบอัดแรงทีใ่ ช้ตอ้ งได้คุณภาพมาตรฐาน
ต้องมีป ั ๊มไฮดรอลิกซ์ทส่ี ามารถให้ความดันสมา่ เสมอมีระบบตัง้ ความดัน
สุดท้าย และมีมาตรวัดความดันทีล่ ะเอียดพอและใช้งานได้ดี

7004

กำรก่อสร้ำง
ก.

ข.

ค.

แผนงาน ขัน้ ตอนการก่อสร้าง และ Shop Drawing
ให้ผูร้ บั จ้างเสนอแผนงาน ขัน้ ตอนการก่อสร้าง รายการคานวณ (ให้พจิ ารณาค่า Loss ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นด้วย)
และ Shop Drawing สาหรับพื้นคอนกรีตอัดแรงทุกชัน้ ทีไ่ ม่ซา้ แบบกันเพือ่ ให้วศิ วกรเห็นชอบก่อนดาเนินงาน
ทัง้ นี้ตอ้ งเสนอก่อนเริ่มลงมือก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน ก่อนดาเนินการก่อสร้าง Post-Tension ให้ผูร้ บั จ้าง
แจ้งรายชื่อวิศวกรผูร้ บั ผิดชอบในการออกแบบซึง่ มีวุฒไิ ม่ตา่ กว่าสามัญวิศวกรโยธา พร้อมทัง้ สาเนาใบ ก.ว.
และลายเซ็นต์รบั รอง นอกจากนัน้ ใน Shop Drawings ทุกแผ่นจะต้องมีลายเซ็นต์วศิ วกรผูอ้ อกแบบกากับด้วย
แบบและคา้ ยัน
แบบและคา้ ยันให้เป็ นไปตามข้อกาหนด ในหมวด 2 ขัน้ ตอนการถอดแบบและคา้ ยันกลับต้องเสนอในแผนงาน
ขัน้ ตอนการก่อสร้างดังทีก่ ล่าวในหัวข้อทีแ่ ล ้ว
การวาง Tendon และการติดตัง้ สมอยึด (Anchorage)
การวาง Tendons ต้องให้ได้ตาแหน่งถูกต้องทัง้ ระดับและระยะในระนาบตามแบบ โดยให้มคี วามคลาดเคลือ่ น
ได้ไม่เกินค่าต่อไปนี้
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ง.

จ.

ฉ.

ช.

ซ.

ระดับ
ไม่เกิน  4 มม.
ระยะในระนาบ
ไม่เกิน  20 มม.
ให้ยดึ Tendon อย่างมันคงด้
่ วย bar chair ซึง่ วางระยะห่างไม่เกิน 1.00 ม. โดยทัวไป
่ และไม่เกิน 0.50 ม. ที่
บริเวณใกล้หัวเสา เหล็ก bar chair ให้ใช้ขนาดไม่เล็กกว่า 9 มม. (หรือเทียบเท่าด้านสติฟเนส) และเหล็ก
รองรับลวดเกลียวให้ใช้ขนาดไม่เล็กกว่า 12 มม. (หรือเทียบเท่าด้านสติฟเนส)
ในการขยายหรือลูเ่ ปลีย่ นตาแหน่งของ tendon ในระนาบให้กระทาโดยให้มมุ ทีเ่ ปลีย่ นไปเกิดขึ้นน้อย ๆ ทัง้ นี้
ต้องไม่ให้เกิด friction loss เพิม่ ขึ้นมากอันจะเป็ นผลเสียหายต่อโครงสร้างได้ โดยทัวไปไม่
่ ให้มมุ เปลีย่ นไป
เกิน 10 องศา
แนว tendon ตรงสมอยึดต้องทามุมฉากกับระนาบของแป้ นสมอยึด การวาง tendon ต้องระมัดระวังมิให้วสั ดุ
หุม้ เสียหาย หากวัสดุหมุ ้ เสียหายเล็กน้อย ให้ทาการซ่อมแซมโดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมให้ได้สภาพทีใ่ ช้งานได้
เหมือนเดิม แต่หากวัสดุหมุ ้ เสียหายมาก ซึง่ อาจทาให้มผี ลเสียต่อกาลังหรือคุณภาพของโครงสร้างในภายหลังก็ให้
ทาการเปลีย่ นใหม่
สมอยึดต้องติดตัง้ ให้มนคง
ั ่ โดยทีร่ ะนาบของแป้ นสมอยึดทามุมฉากกับแนวแรงทีจ่ ะดึง
คอนกรีตหุม้ ป้ องกันไฟ
ให้มคี อนกรีตหุม้ เหล็กเสริมแรงดึงสูงไม่นอ้ ยกว่า 3.0 เซ็นติเมตร สาหรับสมอยึด ให้มคี อนกรีตหุม้ ไม่นอ้ ยกว่า
4 เซ็นติเมตร
รอยต่อการก่อสร้าง (Construction Joint)
ให้เสนอรายละเอียดรอยต่อระหว่างการก่อสร้างเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ ในกรณีทม่ี รี อยต่อการก่อสร้างส่วนของพื้น
ซึง่ หล่อในเวลาต่างกันเกิน 1 เดือน ให้ใช้มาตรการทีเ่ หมาะสมป้ องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่วสั ดุหุม้ และ
จากการเกิดสนิมของ tendon ได้ หากใช้ชนิดกระดาษพัน จะต้องเอาพลาสติกกันทับ tendon ส่วนทีย่ งั ไม่มี
คอนกรีตหุม้ เพือ่ ป้ องกันความเสียหายจากความชื้นจากฝน หรือจากสาเหตุอน่ื ๆ
การป้ องกันอันตรายจากการเชื่อม
ในกรณีทจ่ี าเป็ นต้องทาการเชื่อมในทีใ่ ห้ใช้มาตรการทีเ่ หมาะสม ป้ องกันไม่ให้ลูกไฟกระเด็นไปถูก tendon หรือ
สมอยึดได้เป็ นอันขาด ห้ามใช้เหล็ก tendon เป็ นวัสดุสาหรับ ground เป็ นอันขาด
งานคอนกรีต
งานต่าง ๆ เกี่ยวกับคอนกรีต เช่น การผสม การลาเลียงคอนกรีต การเทคอนกรีต การเขย่าคอนกรีต
ตลอดจนการบ่ม ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในหมวด 4 ในการเทคอนกรีตให้พยายามหลีกเลีย่ งการเหยียบ
tendon จมลงโดยเฉพาะบริเวณรัศมี 1 เมตร รอบหัวเสาคอนกรีตบริเวณสมอยึดและบริเวณหัวเสาต้องมี
คุณภาพดีเป็ นพิเศษ จึงควรให้ความเอาใจใส่ให้มากในการเทคอนกรีตและการเขย่าให้แน่นในบริเวณเหล่านัน้
การอัดแรง
1)
การ Calibrate เครื่องดึง
เครื่องดึงพร้อมอุปกรณ์ตอ้ งได้รบั การ Calibrate จากสถาบันทีเ่ ชื่อถือได้อย่างน้อย
ทุก 4 เดือน หรือเมือ่ ผูค้ วบคุมงานเห็นสมควร
2)
ผูร้ บั เหมาต้องเสนอแผนการอัดแรง (เช่น ลาดับการดึงเหล็ก การดึงจากปลายเดียว
หรือสองปลาย
เป็ นต้น) รวมทัง้ ระยะยืดของ tendon แต่ละชุดทีต่ ่างกัน เพือ่ ให้วศิ วกรผูอ้ อกแบบตรวจสอบและ
อนุมตั ิ
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ฌ.

ญ.

ให้คานึงถึงผลของการเหนี่ยวรัง้ ขององค์อาคาร เช่น เสา ผนังฯ ทีม่ ตี ่อการหดตัวของแผ่นพื้นในวิธกี าร
ก่อสร้าง
หากผลดังกล่าวอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อองค์อาคารส่วนใดส่วนหนึ่งในระยะยาวได้
ผูร้ บั เหมาต้องใช้มาตรการทีเ่ หมาะสมป้ องกันเสียก่อนในระหว่างก่อสร้าง เช่น การทา column pocket
หรือ column hinge หรือใช้ขนั้ ตอนการก่อสร้างทีเ่ หมาะสม เป็ นต้น โดยต้องเสนอรายละเอียดมาเพือ่
พิจารณา ค่าใช้จ่ายอันอาจเพิม่ ขึ้นจากผลดังกล่าวเป็ นภาระรับผิดชอบของผูร้ บั เหมาแต่ผูเ้ ดียว
4)
ให้ทาเครื่องหมายเพือ่ ตรวจสอบระยะยืดของ tendon ได้ละเอียดถูกต้อง
5)
ก่อนทาการดึงให้ทาความสะอาดสมอยึดโดยเฉพาะบริเวณทีจ่ บั ลิม่ และให้ใส่ลม่ิ ยึด tendon ให้กระชับ
โดยใช้ท่อกลวง (หรืออุปกรณ์อน่ื ทีเ่ หมาะสม) ตอกอัด พึงระมัดระวังให้ลม่ิ ฝังเข้าไปในสมอยึดเท่า ๆ
กัน
6)
ต้องใช้มาตรการเพือ่ ป้ องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการดึงเหล็กได้
7)
ให้ดงึ เหล็กเสริมอัดแรงเส้นละ 75% ของกาลังดึงประลัย นอกจากจะระบุเป็ นอย่างอืน่ ในแบบ
8)
แรงดึงทีไ่ ด้ซง่ึ เทียบจากมาตรวัดความดันให้ผดิ พลาดได้ไม่เกิน +5% และระยะยืดให้ผดิ พลาดได้ไม่
เกิน +5% จากค่าทีก่ าหนด ในข้อ 4 ซ.(2)
9)
ให้บนั ทึกรายละเอียดการดึงเหล็กเสริมแรงดึงสูงรวมทัง้ ความผิดปกติทเ่ี กิดขึ้น (ถ้ามี) และให้เสนอ
วิศวกรผูอ้ อกแบบภายใน 3 วัน หลังจากการอัดแรง
10) ภายหลังเสร็จสิ้นการอัดแรงแล้ว ลิม่ แต่ละตัวทีย่ ดึ tendon ต้องมีผวิ หน้าห่างจากระนาบของแป้ นสมอยึด
เท่า ๆ กัน
การต่อชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงและคอนกรีตธรรมดา
สาหรับพื้นคอนกรีตอัดแรงทีต่ ่อเนื่องกันพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดาให้ทาการก่อสร้าง
พื้นคอนกรีตอัดแรงก่อน แล้วจึงหล่อส่วนทีเ่ ป็ นคอนกรีตธรรมดาได้
การตัดปลายเหล็กเสริมอัดแรงและการอุดปูนหุม้ สมอยึด
ภายหลังจากการอัดแรงได้รบั การอนุมตั จิ ากผูค้ วบคุมงานแล้ว ให้ตดั ปลายเหล็กเสริมอัดแรงด้วยไฟเบอร์โดยให้
มีปลายเหล็กเสริมอัดแรงโผล่ออกมาราว 1 เซ็นติเมตร ห้ามใช้กา๊ ซตัดเป็ นอันขาด ให้ทาการอุดปูนทรายหุม้
สมอยึดโดยเร็วทีส่ ุดทีจ่ ะทาได้ ในกรณี ทย่ี งั ทาไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ให้ทาการทาสมอยึดด้วยฟลิ้นท์
โคทหรือวัสดุอน่ื ทีเ่ หมาะสม โดยจะต้องเสนอเพือ่ พิจารณาอนุมตั เิ สียก่อน ปูนทราย (หรือวัสดุอน่ื ) ทีใ่ ช้หมุ ้ ปลาย
สมอยึดต้องไม่เกิดรอยร้าวและสามารถกันความชื้นได้อย่างสมบูรณ์ตลอดอายุการใช้งานให้เสนอส่วนผสมเพือ่
พิจารณาอนุมตั ิ
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หมวด 8 ระบบกันซึม (WATERPROOF SYSTEM)
8001

ขอบเขตของงำน
ส่วนประกอบทีร่ วมในมาตรฐานนี้: การจัดเตรียมแรงงาน วัสดุ การทางาน และอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นสาหรับการติดตัง้ ระบบ
กันซึมด้วยระบบการตกผลึกในเนื้อคอนกรีต (Concrete Waterproofing by Crystallization) ซึง่ ลักษณะโครงสร้าง
คอนกรีตทีต่ อ้ งทาการติดตัง้ งานระบบกันซึมมีดงั ต่อไปนี้
ก. พื้นคอนกรีตทีส่ มั ผัสดินโดยตรง หรือพื้นทีท่ อ่ี ยู่ตา่ กว่าระดับดิน
ข. พื้นและผนังโครงสร้างคอนกรีตทีใ่ ช้กกั เก็บนา้ หรือสัมผัสกับนา้ โดยตรง ทัง้ ทีอ่ ยู่เหนือระดับดิน และตา่ กว่า
ระดับดิน
ค. พื้นห้องนา้ พื้นระเบียงและพื้นเฉลียงนอกอาคาร
ง. พื้นหลังคาดาดฟ้ าคอนกรีต รางนา้ คอนกรีต
จ. พื้นทีโ่ ครงสร้างอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งการกันนา้ ถาวร

8002

ข้อกำหนดทัว่ ไป
ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งรายละเอียด ข้อกาหนดคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะนาการ
ติดตัง้ และข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวกับสินค้าของตนตามทีผ่ ูค้ วบคุมงานต้องการเพือ่ พิจารณาตรวจสอบ
ผูร้ บั จ้างต้องจัดทา Shop Drawing เพือ่ ให้ผูค้ วบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก. อัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของนา้ ของหลังคาและรางนา้ แต่ละส่วน
ข. การติดตัง้ บริเวณรอยต่อของอาคาร (ถ้ามี)
ค. การทา Flashing ในแต่ละแห่ง
ง. แบบขยายอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้องหรือจาเป็ นตามทีผ่ ูค้ วบคุมงานต้องการ

8003

วัสดุ
ระบบหลัก (WATERPROOFING BY CRYSTALLIZATION)
ระบบกันซึมด้วยวิธกี ารตกผลึกในเนื้อคอนกรีต (Crystalline waterproofing system) ทีส่ ามารถทางานได้
หากคอนกรีตเปี ยกชื้น โดยผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบผงซีเมนต์แบบแห้งทีม่ สี ่วนผสมระหว่างปอร์ตแลนด์ซเี มนต์ ทราย
ละเอียด และสารเคมีเฉพาะตัว เมือ่ ผสมกับนา้ และทาการติดตัง้ บนผิวคอนกรีต จะทาการแพร่ผ่านสารเคมีเข้าสู่เนื้อของ
คอนกรีต และทาหน้าทีเ่ ป็ นสารเร่งปฏิกริ ยิ า (Catalytic) ในการสร้างผลึกแบบทวีคูณ (Multiplicative Crystalline)
ระหว่างความชื้นและสารเคมีทไ่ี ด้จากปฏิกริ ยิ าไฮเดรชัน่ (Chemical Products and By-Products of Cement
Hydration) เพือ่ เติมเต็มรอยแตกและรูพรุนขนาดเล็กภายในเนื้อคอนกรีต ทาให้คอนกรีตมีคุณสมบัตปิ ้ องกันการแทรก
ซึมจากของเหลวในทุกทิศทาง ให้ผลในด้านการเพิม่ พูนความคงทนของคอนกรีต สามารถปกป้ องคอนกรีตจากสภาวะ
แวดล ้อมทีไ่ ม่ดตี ่างๆ และช่วยยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีต โดยทีผ่ ลึกยังคงอยู่ตลอดอายุการรับประกัน
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คุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์ท่ตี อ้ งกำร
คุณสมบัติ
รำยละเอียด
มำตรฐำน / ผลกำรทดสอบ
คุณสมบัตกิ ารป้ องกันการ ทนทานแรงดันนา้ ได้ ไม่นอ้ ยกว่า 123.4 เมตร
US Army Corps of Engineering CRDซึมผ่านของนา้
บนคอนกรีตกาลัง 13.8 Mpa.
C48-72
การซึมผ่านไม่เกิน 30 มม.
DIN 1048
คุณสมบัตกิ ารป้ องกันการ ป้ องกันการซึมผ่านของนา้ จากแรงดันด้านตรงกัน DIN 1048
ซึมผ่านของนา้ จากแรงดันนา้ ข้ามได้ไม่นอ้ ยกว่า 4 บาร์
ด้านตรงกันข้าม
(เทียบเท่าความลึก 40 เมตร)
คุณสมบัตใิ นการสร้างผลึก สามารถสร้างผลึกทึบน้า เติมเต็มช่องว่างรูพรุนใน An Enhancement in the Nature of
แทรกซึมลึกลงไปใน
คอนกรีตได้ลกึ ไม่นอ้ ยกว่า 300 มม. ภายใน 1 ปี Concrete with a Multiplicative Cement
คอนกรีต
Crystal Type Concrete Material
คุณสมบัตกิ ารซ่อมแซม
ผลึกทีเ่ กิดขึ้นต้องมีความสามารถอุดรอยแตกร้าว ASTM C856-88
ตัวเองและการปิ ดรอย
ขนาด ไม่นอ้ ยกว่า 0.4 มม. ได้โดยไม่ตอ้ งทาการ
แตกร้าวขนาดเล็ก
ซ่อมแซมใด ๆเพิม่ เติม
คุณสมบัตกิ ารใช้งานสัมผัส ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเมือ่ ใช้งานกับ
NSF 61
โดยตรงต่อนา้ ดืม่
โครงสร้างทีส่ มั ผัสนา้ ดืม่ โดยตรง
คุณสมบัตกิ ารเพิม่ ความ
PH 3-11 โดยผิวคอนกรีตใต้ระดับนา้ ไม่ถกู
ASTM C-267-77
คงทนต่อสารเคมี
ทาลาย
คุณสมบัตกิ ารป้ องกันการ คลอไรด์ ไอออน สามารถแพร่ผ่านเข้าไปใน
ASTM C672-76
ซึมผ่านของ คลอไรด์
คอนกรีตได้นอ้ ยกว่า 500 PPM ทีค่ วามลึก
200 มม.
คุณสมบัตกิ ารป้ องกัน
สามารถป้ องกันคาร์บอเนชัน่ ได้ดกี ว่า ชิ้นตัวอย่าง RILEM TC, CPC18
คอนกรีต จากคาร์บอเนชัน่ คอนกรีตทัวไป
่ ไม่นอ้ ยกว่า 40 %
หมายเหตุ
- สัดส่วนของเถ้าลอย (FLY ASH) หรือสารผสมเพิม่ พิเศษอืน่ ๆ ทีผ่ สมในคอนกรีต ต้องไม่มผี ลกระทบต่อประสิทธิภาพของ
กระบวนการสร้างผลึกของผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ตอ้ งไม่ได้รบั ความเสียหายหรือเสือ่ มสภาพจากความร้อนและ รังสี UV
- ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้มาตรฐานของ XYPEX, VANDEX, SIKA หรือเทียบเท่า
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ก. ระบบกันซึมงานใต้ดนิ พื้น/ผนังให้ใช้ WATERPROOF BY CRYTALLIZATION ชนิดพ่นทีม่ คี ุณสมบัติ
ความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองและปิ ดรอยร้าวขนาดเล็ก (Crack healing) ได้ไม่นอ้ ยกว่า 0.4 มิลลิเมตร
ต้องสามารถรับแรงดันนา้ จากด้านตรงกันข้ามไม่ตา่ กว่า 4 บาร์ และในด้านทีส่ มั ผัสนา้ ไม่ตา่ กว่า 12 บาร์ ต้อง
สร้างผลึกทึบนา้ แทรกซึมเข้าสู่คอนกรีตได้ไม่นอ้ ยกว่า 30 เซนติเมตร ประสิทธิภาพของวัสดุตอ้ งไม่ข้นึ อยู่กบั
ประเภทของคอนกรีต สัดส่วนและชนิดของเถ้าลอย (Fly Ash) หรือสารผสมเพิม่ พิเศษอืน่ ๆ ทีผ่ สมใน
คอนกรีต ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทม่ี ผี ลการทดสอบคุณสมบัตฉิ บับเต็มเท่านัน้ มีระยะเวลารับประกันระบบ 15 ปี
ข. ระบบกันซึมถังเก็บนา้ เสีย ค.ส.ล. ใต้ดนิ ,พื้นและผนังภายในของบ่อบาบัดนา้ เสีย ให้ใช้ WATERPROOF BY
CRYTALLIZATION ชนิดพ่นทีม่ คี ุณสมบัตคิ วามสามารถในการซ่อมแซมตัวเองและปิ ดรอยร้าวขนาดเล็ก
(Crack healing) ได้ไม่นอ้ ยกว่า 0.4 มิลลิเมตร มีคุณสมบัตกิ ารเพิม่ ความคงทนต่อสารเคมี PH3-11 โดยผิว
คอนกรีตใต้ระดับนา้ ไม่ถกู ทาลาย ต้องสร้างผลึกทึบนา้ แทรกซึมเข้าสู่คอนกรีตได้ไม่นอ้ ยกว่า 30 เซนติเมตร
ประสิทธิภาพของวัสดุตอ้ งไม่ข้นึ อยู่กบั ประเภทของคอนกรีต สัดส่วนและชนิดของเถ้าลอย (Fly Ash) หรือสาร
ผสมเพิม่ พิเศษอืน่ ๆ ทีผ่ สมในคอนกรีต ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทม่ี ผี ลการทดสอบคุณสมบัตฉิ บับเต็มเท่านัน้ มี
ระยะเวลารับประกันระบบ 15 ปี
ค. ระบบกันซึมถังเก็บนา้ ดี ค.ส.ล. ทัง้ ใต้ดนิ และบนหลังคา, สระว่ายนา้ ให้ใช้ WATERPROOF BY
CRYTALLIZATION ชนิดพ่นทีม่ คี ุณสมบัตคิ วามสามารถในการซ่อมแซมตัวเองและปิ ดรอยร้าวขนาดเล็ก
(Crack healing) ได้ไม่นอ้ ยกว่า 0.4 มิลลิเมตร มีความปลอดภัยจากสารเคมีทเ่ี ป็ นพิษ (Non-toxic) ต้อง
สามารถสัมผัสนา้ ดืม่ นา้ ใช้ได้โดยตรง (Potable Water Exposure) โดยไม่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริโภค
ประสิทธิภาพของวัสดุตอ้ งไม่ข้นึ อยู่กบั ประเภทของคอนกรีต สัดส่วนและชนิดของเถ้าลอย (Fly Ash) หรือสาร
ผสมเพิม่ พิเศษอืน่ ๆ ทีผ่ สมในคอนกรีต ต้องสร้างผลึกทึบนา้ แทรกซึมเข้าสู่คอนกรีตได้ไม่นอ้ ยกว่า 30
เซนติเมตร ประสิทธิภาพของวัสดุตอ้ งไม่ข้นึ อยู่กบั ประเภทของคอนกรีต สัดส่วนและชนิดของเถ้าลอย (Fly
Ash) หรือสารผสมเพิม่ พิเศษอืน่ ๆ ทีผ่ สมในคอนกรีต ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทม่ี ผี ลการทดสอบคุณสมบัตฉิ บับเต็ม
เท่านัน้ มีระยะเวลารับประกันระบบ 15 ปี
ง. ระบบกันซึมหลังคา ค.ส.ล. และรางนา้ ค.ส.ล. ให้ใช้ CRYSTALLINE WATERPROOFING ADDITIVE
ชนิดผสมในคอนกรีตทีโ่ รงงานผูผ้ ลิต
โดยประสิทธิภาพของวัสดุตอ้ งไม่ข้นึ อยู่กบั ประเภทของคอนกรีต
สัดส่วนและชนิดของเถ้าลอย (Fly Ash) หรือสารผสมเพิม่ พิเศษอืน่ ๆ ทีผ่ สมในคอนกรีต มีคุณสมบัติ
ความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองและปิ ดรอยร้าวขนาดเล็ก (Crack healing) ได้ไม่นอ้ ยกว่า 0.4 มิลลิเมตร
ระบบไม่เกิดความเสียหายหรือเสือ่ มสภาพจากรังสียูวใี นช่วงอุณหภูมสิ ูงถึง 130 C ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทม่ี ผี ลการ
ทดสอบคุณสมบัตฉิ บับเต็มเท่านัน้ มีระยะเวลารับประกันระบบ 15 ปี และทาสีทบั ได้
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วิธีกำรดำเนิ นงำน
ก. การตรวจสอบ
A: การตรวจสอบหน้างาน: ก่อนทาการติดตัง้ วัสดุกนั ซึม ควรมีการนัดผูผ้ ลิตไปยังตาแหน่งทีต่ งั้ โครงการ โดย
ตัวแทนผูผ้ ลิตจะตรวจสอบและรับรองว่าผิวคอนกรีตมีลกั ษณะทีย่ อมรับได้ก่อนทาการติดตัง้ วัสดุกนั ซึม
B: การยืนยันสภาพผิวคอนกรีต: เพือ่ ยืนยันความสะอาดของผิวคอนกรีตเพือ่ ให้มลี กั ษณะทีเ่ หมาะสมกับวัสดุ
ทีใ่ ช้บ่มวัสดุกนั ซึม
C: ตรวจสอบหาปัญหา: ตรวจสอบผิวทีท่ าการติดตัง้ วัสดุกนั ซึมเพือ่ หารูพรุนหรือรอยแตกร้าวต่าง ๆ ทีอ่ าจ
เกิดขึ้นจากการก่อสร้างเพือ่ ทาการซ่อมแซมก่อนทาการติดตัง้ วัสดุกนั ซึม
ข.

การเตรียมติดตัง้
A: พื้นผิวคอนกรีต: ผิวคอนกรีตทีจ่ ะทาการติดตัง้ วัสดุกนั ซึมจะต้องมีลกั ษณะทีเ่ ปิ ดเพือ่ ให้สามารถรับวัสดุกนั
ซึมได้ โดยในแนวราบควรใช้แปรงขัดหยาบในการเตรียมผิว
B: การเตรียมพื้นผิว: ในกรณีทผ่ี วิ คอนกรีตเรียบทีอ่ าจจะเกิดขึ้นจากการใช้แบบเหล็กหรือผิวคอนกรีตทีม่ ี
นา้ มันทาแบบอยู่จะต้องทาการล้างออกด้วยนา้ หรืออืน่ ๆ เพือ่ ให้ผวิ มีการดูดซึมทีด่ ี
C:
คอนกรีตเปี ยก:
ก่อนทาการติดตัง้ วัสดุกนั ซึมต้องทาให้ผวิ คอนกรีตมีลกั ษณะชื้นก่อนเพือ่ ให้สาร
Crystalline Chemicals สามารถเข้าไปในเนื้อคอนกรีตได้ ในกรณีทม่ี นี า้ ขังจะต้องดาเนินการดูดซับนา้ ที่
บริเวณนัน้ ออกหมดก่อนเพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์ Crystalline ทาปฏิกริ ยิ ากับเนื้อคอนกรีตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ค. การบ่มวัสดุกนั ซึมประเภท Crystalline Waterproofing
A. ทัวไป:
่ ให้ทาการบ่มหลังจากวัสดุกนั ซึมเริ่มแข็งตัวโดยทีจ่ ะไม่เสียหายจากนา้ ทีพ่ ่นลงไป ด้วยการพ่นนา้ 3
ครัง้ ต่อ 1 วันเป็ นเวลา 2-3 วัน หรือคลุมผิวทีท่ าการติดตัง้ ด้วยวัสดุทม่ี คี วามชื้น ในกรณีทอ่ี ากาศร้อนให้
ทาการพ่นนา้ มากกว่า 3 ครัง้ ต่อ 1 วัน เพือ่ ให้เพียงพอต่อการแห้งตัวทีม่ ากเกินไปของชัน้ เคลือบ
B. การถ่ายเทอากาศ: ห้ามใช้แผ่นพลาสติกปูลงบนวัสดุกนั ซึมโดยตรง โดยควรมีพ้นื ทีช่ ่องว่างให้อากาศ
ถ่ายเทซึง่ จาเป็ นสาหรับการบ่มในกรณีทต่ี ดิ ตัง้ ในพื้นทีท่ อ่ี ากาศไม่ถ่ายเท ควรติดตัง้ พัดลมเพือ่ ช่วยในการ
บ่ม
C. โครงสร้างกักเก็บ: สาหรับโครงสร้างคอนกรีต เช่น สระว่ายนา้ เขือ่ น ถังบาบัดนา้ เสีย หรือบ่อนา้ ให้ทา
การบ่มวัสดุกนั ซึม เป็ นเวลา 3 วันหลังจากนัน้ ให้รอ 12 วันก่อนทีท่ าการเติมของเหลวลงไป สาหรับ
โครงสร้างทีก่ กั เก็บของเหลวทีร่ อ้ นและกัดกร่อนให้ทาการบ่มเป็ นเวลา 3 วันและรอ 18 วันก่อนทาการเติม
ของเหลวลงไป
D. การป้ องกัน: ในระหว่างการบ่ม ให้ทาการป้ องกันพื้นผิวทีต่ ดิ ตัง้ วัสดุกนั ซึมเพือ่ ป้ องกันลม แสงแดด ฝน
และอุณหภูมทิ ต่ี า่ กว่า 2 องศา กรณีทใ่ี ช้แผ่นพลาสติกในการป้ องกันแผ่นพลาสติกจะต้องมีช่องว่างให้
อากาศถ่ายเทเข้าไปได้
E. สารเคมีบ่ม ในกรณีทไ่ี ม่สามารถบ่มชื้นได้ ให้ใช้สารเคมีช่วยในการบ่มซึง่ ถูกออกแบบให้สามารถใช้
ร่วมกับ Crystalline Waterproofing ได้โดยมีการรับรองมาจากผูผ้ ลิต
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งำนโครงสร้ำง
ง.

การใช้ร่วมกับวัสดุอน่ื
A. การถมดิน: ห้ามทาการถมดินเป็ นเวลา 36 ช.ม. หลังติดตัง้ ถ้าต้องถมดินภายใน 7 วันหลังจากติดตัง้ ให้
ตรวจสภาพว่ามีความชื้นของวัสดุเพียงพอ
B. สี, อีพอ็ กซี่ หรือวัสดุเคลือบประเภทอืน่ : ห้ามทาการทาสีหรือเคลือบวัสดุอน่ื จนกว่าจะทาการบ่มวัสดุกนั
ซึมและเซ็ทตัวอย่างน้อยเป็ นเวลา 21 วันก่อนทาการทาสีหรือติดตัง้ วัสดุอน่ื ให้ทาพื้นผิวเปี ยกชื้นด้วยนา้
สะอาดแล ้วทาการล้างด้วย 15% Muriatic acid โดยทาให้เจือจางตามอัตราส่วน กรด 1 ส่วน นา้ 4
ส่วน โดยปริมาตร บนพื้นผิวทีท่ าการเคลือบวัสดุกนั ซึม
C. Gout, Cement Parge Coat, Plaster หรือ Stucco: เนื่องจากคอนกรีตทีเ่ คลือบด้วยวัสดุกนั ซึมระบบ
ตกผลึกจะมีลกั ษณะโครงสร้างผิวเรียบ เป็ นผลมาจากการก่อตัวของผลึกซึง่ อาจมีผลในการยึดเหนี่ ยว
ระหว่างวัสดุอาจลงน้อยลง ดังนัน้ ควรมีการใช้วสั ดุยดึ เหนี่ยวก่อนการติดตัง้ Gout, Cement Parge
Coat, Plaster หรือ Stucco
D. การรับรองการใช้งานร่วมกับวัสดุอน่ื ทีผ่ ูผ้ ลิตไม่มกี ารรับประกันในส่วนวัสดุประเภทอืน่ ทีต่ ดิ ตัง้ ควรมีการ
ทดสอบก่อน เพือ่ ให้ผ่านการยอมรับได้จากเจ้าของโครงการ
จ. การควบคุมคุณภาพหน้างาน
A. การสารวจ: ห้ามทาการติดตัง้ วัสดุกนั ซึมก่อนจะถูกสารวจจากสถาปนิกหรือวิศวกร ตัวแทนผูผ้ ลิตวัสดุ
หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง
B. การทาสอบนา้ ขัง
- ทดสอบหลังจากติดตัง้ วัสดุกนั ซึมเรียบร้อยแล ้วก่อนทีจ่ ะทาการก่อสร้างส่วนอืน่
- ช่องปิ ดนา้ หรือท่อระบายนา้ ให้เติมนา้ ทีค่ วามสูง 50 มม. หรือ 125 มม. บนวัสดุกนั ซึม
- ขังนา้ ไว้เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
- ถ้าพบรอยรัว่ ให้ทาการซ่อมแซมแล ้วทดสอบอีกครัง้ จนกว่าจะไม่พบรอยรัว่ อีก
ฉ. การรับประกัน
A. การรับประกันของผูผ้ ลิต: ผูผ้ ลิตจะต้องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ซึง่ ทาโดยตัวแทนของบริษทั อย่างเป็ น
ทางการโดยระบุวนั และเวลานับจากวันทีต่ ดิ ตัง้ เสร็จสิ้น
B. การรับประกันของผูร้ บั จ้าง ผูร้ บั จ้างจะต้องมีการรับประกันการติดตัง้ ระบบกันซึมทีม่ ผี ลมาจากความ
ผิดพลาดของแรงงานหรือวัสดุตงั้ แต่วนั ทีท่ าการติดตัง้ เสร็จสิ้น
การรับประกันจะรวมไปถึงผิวหน้า
คอนกรีตทีไ่ ด้รบั การติดตัง้ ส่วนทีท่ าการซ่อมแซม และรอยรัว่ ทีเ่ กิดขึ้นบนผิวของคอนกรีตทีไ่ ด้รบั การ
ติดตัง้ ระบบกันซึมทีไ่ ม่เกี่ยวของจากความผิดพลาดของโครงสร้างและสาเหตุอน่ื ๆ
อันเกิดจากภัย
ธรรมชาติ
C. ผูร้ บั จ้างและผูผ้ ลิต จะต้องรับประกันผลงานการติดตัง้ ร่วมกัน ตลอดระยะเวลาการรับประกันผลงาน
D. ระยะเวลาในการรับประกัน: ระยะเวลาในการรับประกันของระบบต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี และต้องมีผล
การทดสอบและผลงานอ้างอิงจากหน้างานทีม่ อี ายุเทียบเท่าหรือมากกว่า
เพือ่ เป็ นการรองรับอายุการ
รับประกันของผูผ้ ลิตและผูร้ บั จ้าง
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